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Aeronaves
NOí'ínalização de todos os

vôos da Panair - Readmiti
-

dos ontem 4'1 grevistas

1 JOO fUNCI.DNA'RIOS DISPENSADOS
S. PAULO, 10 (V. A.l ções, para evitar passiveis

reações ele elementos inte
ressados em subverter a or

dem. Disse que a dispensa de
1.500 funcionários, incluindo
diretores de departamentos,
chefes de divisões, engenhei
ros,' advogados, médicos '"

outros funcionáriós, repre
sentará uma economia de oi

to milhões de cruzeiros men

sais para a Prefeitura pau
lista.

Foram dispensados os pri
meiros 1.500 funcionários da

Companhia Municipal ele

Transportes Coletivos - in

forrpoll àos jornais o sr. Wil

liam Sallem, prefeito de São

Paulo, adiantando que já so

licitara providencias 'da Se

cretaria de Segurança Pu

blica par(1, policial' preventi
vamente os predi�s onde a

companhia pOSlmi instala-

MERCADORIAS IMPORTADAS
Como se processa a enfrada

RIO, 10 l V . .8.1 - ° ins- moram no estI'arLgeiro mais

petor da Alfandega, ,'r, Adal- de seis meses, terão 0$' inte

bel'to ACl'im Garcia, eleu' ressados de provar qu <- nào

este esclarecimento sobre co- tl'OUXel':101 mercadOl'las pa

mo vai ·executar o despacho ea comerciar".

do presidente da República, ,I -----------determin!1ndo se devolva ao,s
chefes elas aduanas a facul- SABOTADORES
elade de julgar o desembara- WASHINGTON, 10 (U. P.)

ço de mercadorias importa- - ° sr. Wilber Brueker, con

das: "Executarei meramente 3elheiro do Departamento da

as leis que tratam do co- Defesa, declilrou que "esp1-
mercio exterior. As leis 2410, 5ês e sabotndores pORsiveis"
de 29 de janeiro de 1955 e -.ilnda estavam empenhados

2145, de 29 de dezem,bro de nas industrias essenciais a

1953, são claras. Só podem uma mobilização.
entrar no país os bens da- Depondo perante uma sub

queles que para o Brasil se comissão do Senado, o dr.

transferem definitivamente. Srueker pediu ao Congresso I
Se percebermos qualquer i)ara "tapar as fugas" da lei

provicÍencia para burlar a lei, sobre a SEgurança interna

apreenderemos as mel'cado- cios Estados Unidos e prol
rias até Que a justiça sobre bit' pl'incipalmente a qual
o ass_Yl1to se pronuncie, o quer pessoa subversiva dr

que, aliás, já vinha fazendo. trabalhar numa fabrica que

Quanto à bagagem <laqueies em tempo de güerra contri- I

aqúi ratjicadõs e que se de-, bua para o esforço militar.

í9::;::·:;:;:·���:i RIO!'��V S9M����I��nge�,� Y.;,�}; can-

Irlo de S", Catar.na I a conversa que manteve < do- dídatura do governador' de
• • •
• • mingo com o sr. Café F'11ho Min:'lR pud sse ser-mantida e

I Ano" XLI : en� Petrópolis, o _sr. Afonso merecer a confiança naclo-

·

9
I
Armas, sondado 80b1'<' a poso naL Não importava essa de-

I I-I síhlltdade de vir a li. O. N.

: N. 1J.1i1 a apoiar a candidatura MLl-

! I r.hoz ela Rocha, respondeu
•••••'.................. que o partido 1\5,0 poderia ° sr. Café Filho náo ínsís

enxmínar a candidatura do tíu.Cr$, 100
: governador do Paraná, ou

qualquer outra, enquanto
n.io considerasse esgotadas as

probabilidades de l!U1a can .. ·

c!iLÍ:, tura do PSD .. Mantinha

compromissos ;notórios as: u

nudos com os dissidentes pes
Sf'<1 lstas.
ALé 31 dêste mês - disse

nrnua ° sr. Afonso Arinos -

a TJDN continuava a dar pri
oridade ao exame de uma so

lução dentro do PSD., aguar
dando' que o Si'. Jusceiir,o

Kllbitschel' preencha as con

dições estabelecidas pela
° sr. Heríberto Hülse se não fôr o candidato a'
sucessão estadual é o presidente da U. D. N. P

o mais autorizado chefe desse partido no SUl

do Estado.
E justamente na sua zona de influência estão,
no momento, sendo cometidas as mals odiosas

Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Março de 1955
----------�--------------------------

. �olt�m ao serviço
d�des de", selli� selvlço,S. Desse, tonos da e�prêsa. Esse nú- aos nOVO<3 admitidos durante

nl?(!�, 1),tO pode �gOla rea�l- mero, somado ao. ele pilotos I a greve, completou o quadro

�lltll. tO�108: ��ma vez "que nao I que P:���:1e(:eram
.

fieis e ela Companhia.
considera justo despedir os "'..!"--�- __ .!"__...

_
..,,-�'"'-.._Jõ.__..__..__-.. �.._�_�_M_............M...."'-.í"

RIO, 10 (V. A.) - A Panair 36 novos pilotos que atende-

N
'

t I ('terá norrnaüzado todos os ram ao apêlo da compannía O'· U a S··
.

seus serviços, em conseqnên - para substituir os grevistas,
.

..'
ela da resolução aprovada as no momento em que eh mais

prlmelras horas da maoru- precisava do concurso de

gada de ontem em assernbléía proüsstonaís competentes pa
realízada no Sindicato Nu- ra manter suas aeronaves

cíonal dos Pllotoos, consíde- em vôo.

rnndo cerrado o movimento Anteriormente à decisão

grevista realizado por um -tornada em assembléia do

gl'UPO de elemet tos daquela Sindicato, cerca de 40 gre

empresa. Como se abe, ba- vistas, parcelada t' isolada

senda em dectsâo da Justíça mente já haviam procurado
do Trabalho e na recusa dos a Panalr, sendo readmitidos.

grevistas em aceitar pI'O])OS- Ontem, a Panair readmi

tas conciliatórias formuladas tíu mais 47 do gl'UI)O ele gre

pela emprêsa, a Panai!' os de- vistas que em face da deci ..

mitíu, admitin"clo �ovos Pil�-I s�o �omada na assembléia do

tos para atender as necessi- Bíndícato. procurou os escrt-

e mesquinhas perseguições a pequenos e zelo

sos funcionários.
Claro que o Secretário da Fazenda não pode
ser omisso nesses atas de selvageria politica e,
até, de desumanidade, como se verá.
Em data recente, em Urussanga, roram suma

riamente demitidos e removidos varres ele
mentos do magistério, toeios por questões e

até por intrigas polítícns. Erotielcs Souza Da

míaní, casada, com filhos, foi demitida elo Gru

po Escolar Barão .do Rio Branco; 'I'ereslnha

Candidb, designada para lecionar no Grupo
Escolar Princesa Isabel, do Morro <la Fuma ..

ça, até que a vaga rôsse requerida por nOI'

mallsta, foi dispensada e para seu lugar no

meada uma regíonallsta ; Diva Lasso, norma

lista, cansou-se de requerer vaga, a que tem
clireito, para o grupo de Urussanga. Para o lu

gar que era seu, nesse grupo, foi déslgnada
uma regionalista, cunhada de um deputado
udenista; Osoria Frasson Soares, esposa de
funcionário p\lblico federal, foi removida do
local ele .trabalho do esposo - o que vale póI'
demissão.

Aí estão as amostras ele como o sr. Irineu Bor
nhausen est.á cumprindo a promessa de livrar
o Ensino das intromissões políticas.
° mais doloroso de toelos os casos é, no entan

to, o do sr. Antonio Comin, agora exonerado
sem causa de servente elo Grupo Escol::tr de Si

derópolis. Julgado 'inapto para o servico ele mi

nas, anele trabalhava, 10i contudo áeeiaraelo
C'apaz para as funções de senente. A sua no

meação há cinco anos, foi re.c_!:bida com apla.u
,;os grl'!l.is, pú!.., <-;;s" uC:sso htlrfrilde rOl-tt Tâ-
neo é pai de 11 filho.� menOl'es. NLlnca se 'flla-

.

nifestou politicamente. Quiseram-lhe o car'go."
E êle foi demitido impiedosamente. Na sua no

meação o govêrno passado pusera o princípio
constitucional elo amparo às famílias numei'O ..

sas. Na �ua demissão, o atual colocou o apeti
te de um correligionário pelo cargo.
E tudo isso se passa ali, na zona de influên-
cia do sr. Heribe1'to Hulse, que é ° Presidente
ela U. D. N. e tem o seu nome apontado entre
os prováveiS candidatos ao govih·no.
Quem o aceital·i, assim, omisso ou responsá
vel nesses atos pequenos, raivosos, cruéis? Náo
tel'ão tais atos, repulsivos e c1eSltmm1o:>, a Ji

nalidade ele incompatibilizá-lo e queimar-lhe
a candlclatura? E' o que veremos com a sua,

reação ou o seu silêncio.

Essas vinganças já superadas em outras ter

ras, pela cultura democrática dos governantes,
geram a reação, fomentam o ódio, criam a re

voita e aglmin'flm as vítimas em tômo da opo

sição. Os geniaIs persegUidores ainda náo ati-
-naram com isso. Eis um telegrama, para Exem-·

pio:
"Senador Nerêu Ramos -- RIO.

Curitibanos 3 - Comunico ilustre Chefe que por

MANDA-DO D·E-S-EGURANCA A JUIZES ato de dezoito janelro do govêrno do Estado
.

.""
-

. •.
J

.

.� • fui exonerado funções dentista grupo escoJ::tr

, MANAUS, 10 (V. A.) Paulo Durand, dos cargos de Arciprflste Paiva desta cidade, depois ter 11on-

Deu entrada, no Tribunal dE' Juizes do Tribunal de Con- ra txerce-las durante nove anos e oito me-

JU!:rtiça do Est::tdo, pelo sr. tas do Estado. ses, por nomeação prezado amigo. Exoneraç:io

Armando Madeira, o mal da- baseou-se exclusivo pedido Diretório lor,ai

elo de scgurallça contra o ato Consta o trabalho do sr., U. D. N. por simples "interesse político, r' zúo

do sr. Plínio 'oe1ho, Chere Madeira ele nada menos dr pela qual l'eafinno ilustre amigo e precla.ro

do Executivo, segundo o qual 45 folhas datilogra{adas, as Chefe indefectivel solidariedadE', agraclrcen(lo I;�ssa campanha contra o Antônio Apostolo ...

o governador exonerou os quais demonstra o direito ele I confiança em mim depositada. Cordiais sau- É só provocação, Os mlenistas querem é meter o

Sts. Coriolano Lindoso e I seus constituintes dações. Carlos João Crippa". Jorge Lak'31't1í,s na fogueh'u!!!

............................, ,.•..•..........•.......� , �� .

Aquela fotografi:l emocionou o HíO (le Janeu'o. A Im· �.-..__....-__,.,..Q"'ot'-........,. _ -.......-_-..-..�_,._."" __..._......,........ há verba, multo embora cada aluno receba, aIJCllas, }IOUen

prensa toda publicou-:t, nas meÚlOr�s páginas, com o:·
' � rnais de mil cruzeiros mensais, como' ajuda ele custo. Mais

maior (lêsiaque, Nü pdmcil'o ,plano, um }loliêiaAI, cuil�adosa � CosIe D·
- - � do que isso está _o l'esouro paganelo, mensalmente, ao Su�

e i'espeitosamente, limpara uma scnhol'a que fora prtlSa de :. e alia0 > plente de Auditor da Força - cargo que efitiva e leg'al-

mal súbito, na via pública, conduzindo�a para uma ambu.. <
-

.

� mente não é cargo fixo nem se justificaria que fflsse pois

lância; no segnml0 l'Jlano, ouÜ'o policial leva· ao colo, ca- � � () movimento anual da Aullitora se resume a meia !luzja (le

rinhosamente, uma ci'iança, filhinha da enferma, que lhe t">h...__--.r.._.... ...._-----�---�����"".:-;-..� processos. A imoralidade dessa nomcação
�

corre parelha

sord, na. incom}>reensão do ocol'l'ido com sua mãe. Esse com a sua ilegalidade e se eXlnessa no interêsse }lohLico

clichê fez com que ao comando ela Policia carioca chegas- tliria que a escola voltasse a funcionai' posteriormente. O de aquinhoar um ex-tlelmtado sem emprego. O dinheiro

sem milhares !le telegramas e telefonemas de congl'atula- episódio acielental foi o pretexto llara o requiescat do Cur- que o g'ovêmo esbanja com êsse carg·o cem pór cento. inutil.

ções e de pal'abellS, E Cosme e Damião - era·m eles - me- soo Passaram-no para a FOl'ça Pública de São Paulo, Era, cobriria _ e ainda sobrava - as despesas com a ajutla l�

l'eceram elogio consagrador, expresso em boletim, solene- em todo o caso, uma solução. _No corrente ano, entretanto, custo aos cinco alunos do curso, em São Panlo, Dando-o,

mente lido na corporação, com a tI'OI)a forinada. os. �i.nco can�idatos que quiseram matrícula na modelar {le mão beijada, ao afilhado polítil'o, o govêl'l1o tlcvel"ia,

Cosme e Damião são dois milicianos que, sempre jun- �lhCla tandelrante �ecebel'am, p01' eles}lacho_, fl informa- pelo menos, reforçar a verba para não prejudicar a Cor

tos, policiam as l'uas' tla Capital Federal. Eelucados, solíci- çao de que, por orelem (10 Governado}', em 1955 não haveria poracão, no seu lll'eSente e no seu. futuro, Sem oficiais ca

tos, instruídos, gozum ele todo o aprêço e de toda a estima exame de admissão, Por incrív_el que pareça a elesculpa foi I paze�, instruielos, especializados, aperfeiçoados, a nossa

da llopulação. Cosme e Damião recebem instrução especia- a falta de verba. AS,si�, já er_n 1958 - o curso é de tres tratlicional e c1i!,cilllinada Policia Militar }'cgriélil'á, fOi'çosa

lizada e frequentam um cm'so antes de lhes co·nfiarem a anos - a nossa PoliCia estlu'u sem oficiais formados. E a e fatalmente, a não SCl' que se SUbvN'ülm todos os }lrincÍ

missão. Por ·eles respondem oficiais que também tive}'am def�ciênci.a já é atual. Criada mais uma ,Cümpan�li!l, abr!r- 11iOS �le evoluçã.o, ela intelig'ência, ela cultura. Scm sUllcrio

escola específica, consDlidada em períodos de' aperfeiçoa- se-ao maiS quatro vagas. Como preenche-las? Ira o govel'� l'es que os orientem, ensinem,- dirijam, amestrem, cOrI'i-

mento,
no convocar sargentos que passaram para a reserva como ja.m, instmam e allerfêiçoem bem diversos de Cosme e

x x oficiais? Terá a coragem de reincluir, como já o fez, ele* Damião serão os policiais incumbidos ele zelar pela

x
mentos expulsos í)or incapaciela(le moral? tranquilidade e pela OI"dem nas nossas cidades.

O assunto vem a �ropósito elo "que, de 1951 paí''ll O motivll secreto da ordem para não haver mntl'ícula Enquanto isso, até janeiro de 1956, não faltará, lá l1ü-

cá, est.á ocol'l'endo com a nossa Policia Militar. Se� moti- 110 conente .ano parece _

cl:ll'o: os cinco candidatos não ti- 'cíuartel ela Praça Getúlio Vargas, voz ag·alonada que l'(,pita

'\lOS, sem vantagens e sem es;fol'ços em contrário, o CUl'SO nham sang'ue a"zul mlenista, Abrindo-se solução de cO!lti- �er o atual govel'lUldol' o que mais fez }lela corporação elu

de Formação de Oficiais foi extinfo, O fato de, em deter- nubla·de no curso, fêitO em Silo l'aulo, a êle se põe fim, 00 rante a sua secular existência,

minado a,j\(J, a lfiatrÍcuÍ.a. l�!iVfr sido apena$ de üm··- que meSnl.o jeito e pelo ·me.'imo método usado para liquidar o Apesa.r de lisos de divisas, nem Cosme

,a,ceda.ila.men'te "fi�ceben IlO[S'1 vra. §�o ·Pi-Ú-íu -- nãíl illipêC ; que a<tui -funcinnava.. P..ara alegam, teriam coragem para tanto.

CAPANhl\'IA É A

LIDERANÇA

TRANSPORTE DE PRESOS ALGEMADo.S
RIO, 10 (V. A.) - E,m pa-

.

aos tintureiros que tem o in

Iestra mantida, com íoma. conventente ela promlscuida
( lístas credenciados junto ao ele e da talta de um certo li

seu gabinete, o Chefe de Po-

licia fez declarações rcvelan

elo-se disposto a tntroduzu

o uso de algemas no trans-

porte de presos. SUBINDO, ..
Disseo cel, Côrtes que, jun- RIO, 10 (V. A.) - Ontem,

tamente com seu assistente no mercado ele câmbio livre,
jurídico, o promotor Cordel- o dólar e a libra acusaram

1'0 Guerra, estava estudando nova alta. Os Bancos parti
a possibilidade do emprego culares cotaram a moeda a-

daquela medida, pois não ha merrcana de Cr$ Bü.oo a .

nenhuma -Ieí que proíbe o
I Cr$ 80,50 para venda e do .

uso ele algemas e principal- Cr$,78,20 a Cr$ 78,50 jJ:lra
mente porque assim seria fa .. : compra. A libra p::tssou a ser

cilitado, de muito o proble- vendida de C1'$ 215,00 a .

ma do transporte ele presos, I Cr$ 217,00 e comprac1a·rÍ� .

sem precisar, mais recoaer Cr$ 208,00 a Cr$ 210,00.

claração, acrescentou, em

qualquer restrição ao nome

do sr. Munhoz da Rocha .

RIO, 10 (V. A.l - ° sr.

Gustavo Capanerna comuni

cou ontem, á Mesa ela Câma
ra Federal seu afastamento,
temporario, elas funções ele

"leader" da maioria, por fôr

ça de ter de ausentar-se da

quela Casa do Congresso por

I cel'ca de um mês. No seu im ..

peclimento, comunicou que a
I "leaderança�' do PSD caberá

ao sr. Vieira de Melo, caben
do a "vice-leaclerança" polí
tica aos 81'S. Lopo Coelho, Jo
sé Maria, Alkimin, Armando

E,'alcão e Getulio Moura.

I Sabe-se, por outro lado,

I que cogita a direç5.o da ban- RIO, 10 (y. A.) :- ° Arse- tomáticas Íjue estão sendo

cada pessedista indicar, ao nal ele Guerra do Rio tece-I fabricadas. Os visitantes a

início elos trabalhos pa1"la- berá hoje, pela manhã, a vis� seguir percorrerão as
-

rliver

mcntares normais, outros ta dos generais Fiuza.de C�S-I' s�s instalaçõês. do Est:lbele

três vice-"le::tdel's", para tro, Mendes de Morals, Geilo clmento. Por fun, paJ'ti('iIJa

questões técnico-.legislativas. de Araújo Moura e Altair de l'ão elo almoço que lhes Ser:'!
.

Queiroz, que terão ocasião de ofel'eciLlo pelu c1ire\:f�o elo A:1'

ver a li a série ele :ií-mas au - sena].

FRANÇA E BRASIL
RIO, 10 ev. A.) - Nos "Ar

quivos de França', em Par!x,
realizou-se uma reuntão pre

paratória para debates e10

plano em torno la próxima
exposição rrunco-brastleírn
no Palácio de Rohan, marca
ela para o próximo mês (1 ...

maio, na capital trane Da.

Trata-se de uma íntciatíva
elo jornalista Assis Chateau

briand, const teranrto a in
fluência francesa na forma

ç:ão hraslleira.

mite ele higiene, especialmen
te quando os transportes de

vam ser mais demorados.

FABRICANDO EM SERIE
Armas Aufomaticas para o Exército

DESEQUILIBRADA
NOVA LORQUE, 10 (U. ,P.)

- As OPC'l\9.çÕeS ela Bô];m "(Ie
Nova Iorque foram, nova

mente, bástantes agitadas, e

os teletipos elB transmissão

_elas cotações funcionaram RIO, ,10 (V. A.l -

Reali-I'
dentro cle poucos dias, um

com atraso em toda a primei- zanclo o seu se2'Ul!do vôo ele avião ela "Japan Ai,'1inps".

l'a hor:.:t, com movimentos de estudos de rotas em nosso, o qual partirá de Toldo no

prflços muitos irregulares. pais, deverá chegar ao RIO: dia 10, pousando no Galefio

••••••••••••••••••••••••••••OO••••iIt.o.......
no dia 13.

7AVIAÇAO- JAPONESA OPERARA'
NO BRASil

o Riso da'Cidade

nem Damião vos, em homenagem à

mória de Eva Peron.

- ----------��

A aeronave nip0nic!l de

verá regressar no dia �eglljn
tf', transportando 70 pa.q.sa

geiros, em sua maioria ho

mens ele negocio.
A Unha ela l'ecem:orgn.ni

zac1a empresa japonesa tem
início em Toldo f' termin!1 ('m

Si'to Pauk:l, com escalas em

Belem e Ri.o.
------.-

UM TUNEL
RIO, 10 ev. AJ - ° po

vernador elo .Estacl6 elo Rio
sr. Miguel Couto ll'ilho, ]'('u

niu em Reu gabinete a co

missão de estudos p::tl'a cond

trnção do tunel Hio-Nitf'J'oi.
Foram, nessa ocasião e::cami
nado!': cletnlllf's relal,ivos it
locfllização elo tunel e à eon
correncia para. sua constru
ção Na 'pmxima semana sCj·á
ftbf'l'ta, no Bri:tsil e ,no es.

trangeü'o, cOl1correncia pu
blic!l. pam reali?luç:tü de es

tudos preliminares da gran
de obra

o TEMPO
Previsão elo temp9 até às

14 horas elo dia 11.

Tempo - Instável com

chuvas.

Temperatura - Em ligeiro
eleclínio.
Ventos - Do quadrante

Sul, com rajadas frescas.

Temperaturas - Extremas

de otltem: Máxima 28,2. Mí
nima 21,6.

CAMPONEZES
DESFILAM

BUENOS AIRES, 10 (U. P.)
- ° pTesidente Juan Peron

presencio·c., um desfile de

milhares de camponeses,

vinelos, de todo o país, pa

ra agrad.ecel'-lhe a recente

lei ele aposentadoria para o

trabalhador rural.

Os camponeses portavam
b�neleiras, estanelartes e

entoavam estrIbilhos alu"i
me-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florlanópolls, Sexta-feira, 11 de l\!arço de 19:-;;') o ESTADO

2

Nenhum proprietário de .terras ou- lavrador poderá
proceder queimada 011 �rl'ublHla de mato sem solicitar,
com anteced.êncía, a neeessáría licença d.a autoridade Ilo- A .._.. 170 O'no .........••..... _'., • .,

restal competente, conforme díspõe o Código Florestal em Semestre Cr$ 90,00
seus artig-os 22 e 23, respectivamente, estando os íntratores No Intertur

• 'j 1 d d
Ano .........•..... Cr$ 2')0,00

sujeuos a pena, i f, es. Semeatre .•...•...•.•.• Or$110,00
REFLORESTAMENTO Anúncio medtanta' contráto.

E t
- Os originais, mesmo não pu-

ss a Repartiçao, pela rêde de viveiros florestais, em blí cados, não serão de�oJvidos.
cooperação, que mantem no Estado, díspôe de mudas e se- A utreção não se reaponaablltaa
mentes de espécies fltlrestaIs e de ornamentação, .para for- j

e los conceitos emitrdos nos 111.'-
- tigoil asstnadcs,

neclmento aos agricultores em geral, Interessados 110 reflo-
restamento de suas terras, além de prestar toda ortentação
técnica necessária. Lembra, ainda, a posstbtlidade da 01)-

tenção de empréstlmos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇÕES
Brasil, com juros de '1% e prazo de 15 anos.

.

UTEIS � =-==-

Os interessados em assuntos florestais" para a obten- -0- � R·' Xção de maiores sclareclmentos e requererem aatortsação 0- leitor encontrará, nesta co- I alOS1
luna, informações que neCI.'llita, ' .' "

l e Ilcençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato: I -

d:irigir-se às Agências Florestais Municipais ou díretamen- .TORNAIS ,Teletone .

-

te a esta Repartrção, situada à rua Santos Dumont nO. 6
O Estado ........••....•• 3.022 I

_ A Gazeta .......•...•••.. 2.666
em Florianópolis. D'" d T d 3 5'791ramo a alO e •••••••••• '.'

'fclefône: 2.'170 --- Caixa Postal, 395, IA Verdade...............
2.010

ii: 1 t 1 ."" A"
Imprensa Oficial 2.688

___

'

J_1...( _cr_e..ç_o_...e_e_g...l'a_·....Ll_C_O_:_g_r_1....si_h_'a F_I_o_TI_·a_n_Ó_Jl...0_h_·S_,_s_'_C.'·1 HOSPITAIS
.

ICaridade:
(Provedor) 2.1114'
(Pnrtaríu ) 2.036
Nerêu Ramos 11.881
Militar· ..... '............. Ui7
São Sebosblão (Casa de
Saúde) 11.153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 1.121

CHAM�DOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros ...• S.Sll
Serviço Luz (Reclama-
,ções) 2.404

i Po ltcia (Sala: Comissário 2.038 -�._-------------....�---

I Polícia (Gab, Delegado).. 2.59.

PA,' ".!cy����b1i�Tf�E 1,"001' "

•

•.• ,

.,. •..•,t,o t_.TAC "
"

III
Cruzeiro do Sul 2.500,
Panair 8.658
Varig 2.825
Lóide Aéreo •........... 2.402
Real ; 2.8118

/S di 2.500 ""- �
12 S;�:jda�o(tarde)

- Farmácia Catarmense - RUR

I
BANf10 d CRfJ\ITO POOULAD

HC���PSavas
2.021 " __-4� nos \I!lPCJOS �.

i! �;:���g�tard:)arm;�:m��;:r����:�a-_R�:a���;t:�oo ' lJ� AGRíCOLA
r·

I\rll.I. I .�.}f�ift:::::::::::::::: .8i2.:.4�64i99i4.11' ._�,.,JI"<D�"".�,=,i'-.' t·�,
.

·20 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano. 1'lv. "" - 1'6
'

,.

- Cacique .....••. :....... '

"::. � � -

26 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança _ Rua Con- . ��'4�' I
,- Central .....• ,..........

8.871 I
-. � _"L.i:f s- � ,

-

selheiro Mafra. '_ c'

-

.

r�OI1!A�OPOI.;}S -_51ó.:Gõ.I6.rln,,\�
"

:. /1i1et:leJ�.;;,::::::::::::::::: í.6591 r � , �I : l' 1_

27'Domingo - FfIl:mãcia Esperança"- Rua Con: M�fra, -
- - , .' \' ?:' ", li;�TREI!O t' .'--1

i���=;�-�7�--�---�T�7�--�-��---�-�-----��'�--�� DI�ue ......••..•....... M
. \ �. �

:,���R��OFIS�ONAL(��o��-M-A-m-O-D-E�L-AA-M-O-'�D-r-.-V-i-d-a-l-D-U�f-r-�-fi�-I-h�O-
"�-'D'RA. WLADYSLAVA

. �Oll\ �rát.ica no Hospital São
CANTIÇÃO I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER FrancIsco de�A81ils e na "3uta
CURSOS DE ESPECIALIZAÇãO NO RIO DE JANEIRO

W. MUSSI Ji'ILHO GARCIA Casa do Rio de JaneIro
1\1 É D I C O PEDIATRIA NEO-NATAL. - DIST,ÚRBIOS DO RECEM-

• Doenças do aparelho respiratório Diplomado pela Facuidade Na- CLINICA MÉDICA ,CLf'NICA DE CRIANÇAS NA�CIDO - ASSISr�NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

DR ANTONIO DIB TUDERCULOSE cional de Medicina da Unlvo;r- C t I
CARDIOLOGIA

'

ADULTOS P(FR�IMT.AATUD�O·AS - 1RATAMENTO DA INAPETJi:NCIA INFANTlL

.

,RADIOGRAF.
IA E RADIOSCOPIA sidàde do Brasil

on u tório: RUIl Vitor Mei-
'" . r, PETITE) TRATAMENTO DA ENURESE NO-

MUSSI DOS PULMOES Ex-Interno por conaurso-da l\fa- reles, 22 Tel. 2675. Doenças Internas TURNA
.

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES -'- DISTÚRBlOS

_ MÉDICOS _ Cirurgia do 'roru ternidade-Escola Horá:i?s: Segundaa, Qu'"rtali e , CORAÇAO - FIGADO -
PSICOLoGICOS DA INFÂNCIA - ENF-ERMIDADES DA INFAN

CIRURGIA-CLiNICA I J.i'ormado pela Faculdade Naclo- (Senlço do Prof. Octávio Ro- Sexto fenas: RINS _ INTESTINOS
CIA DE MANEIRA GERAL

'. [ -

GERAL-PARTOS 'nal de Medicina, 'l'islolog1sta e . drigues Lima) Das 16 às 18 horas. CONSULTóRIO - F.ELIPE SCHMIDT SR

Serviço completo e especiali- TiBiocjrurgi�O do Hospital Ne- Ex-interno do Serviço de Clrur- ,Residência: Rua Felipe Seh- Tratamento monerno da CONSULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS:
'.

zado das DOENÇAS DE SENHO- I reu Ramos gla do Hospitall. A. P. E. 'r c. I1ljdt, 23 - 2° andar, apto i _ SIFILIS CONSUprAS C/ HORA MARC.'\.I'A.: FONE !l16l'i

RAS, com modernos método. de jCIUSO de especiaUzaçãe pela do f(io de Janeiro
.

. Tel. 3.UO\!. Consultório _ Rua Victor
RESIDgNCfA -- TENENTE SILVEIRA 130 (l�ONE 8165)

diagnósticos e tratamento.

IS'
N. 1'. Ex-interno e EX-lisal.- MédlcoCdarol'd:rdo.�pltlll de Dn.�-I-.�,I�",;-N"-}'•. I-Q-'�U'�E�P"�I;-I-S:.-C-:O-

Al'El\; DE CHAMA DOS A DO'VIlCtLIO
'

SULPOSCOPIA _ HISTlilRO _ tente de Clrurr;-la do Prof UiI'O Q " J:"
__ Meirelles, 22. "�--

'-----------

SALPINGOGRAFIA _ MElTAEO- Guimarães (Rio).' DOENÇAS DE SENHORAS PARAISO HORáRIO:
DR. NEY PERRONE DR. ARVARO DE

LISMO BASAL (\)ns: Felipe Schmidt, as _
PARTOS. - OPERAÇOES .'

�

, MUND CAP-VALHO'
. ,Radioterapia por ondas .urtss- ]1'ol1e 8801 Cons: Rua João Pinto ri. 16, _

MÉDICO Das 13 às 16 horas. -

•

�

I d

I
Opera"oes 1)0611 d" Formado pela FacIlldad4 N''anj'

Eletrocoa!!'nlaça-o _ "'a'lo& Ultra Atende em hora marcada. as lU,OO às 18,00 horas. nLjo' ra-s � CI-'-' d" Açad8 .

e "'1.'- T I Cnn 'l415 Ii>
• �

..... ..
P I

I, - .n,ca e lt
e .: , s. - u.' - ,�es.' rlaoi de Medicina Universjfi�c·e

Violeta e Infra Vermelho. RPR,: - Rua Esteves Junior, e a manbã atende dia- C •
"

. ,li �Jlil. "o Bro.l·j
� I Pnericultura ..;_ PedIatria

,

H
II rso de E� 'eClaI1Z3"" 2.2'76, - Flol'ia-nópolis. .. aN

Consultório: Rua Trajano. n. 1, l80
-- Fone: 2395 fiamente no ,ospítlll de H .

-1 d t', '-_,0 no RTO 011 JANlIIRO PUCl'ícultõr do' Departamento
l0 andar _ Edif'lcI'o do Montepl·o. , �,,__ , Caridade. OSp!tn 08 Servidorell do .1.. - N' 1 d C' E A

DR YLMAR C .." R 'd�
, tado. DR. MARIO Uf1:i'Ma Aperfeiçoamente' na "Ca811 di

aClOnR a nança.· x- ssis-

Horário: D�s 9 às 12 horas -

'. . ORR.I!<A Resl. eGnCla: ] B' (Sel'viço do Prot. �Marjllno
VYJ:<,n Saude São Miiue'" te.n.te do Prof. Martagão Gesteira

Dr. MUSSI. CLIl'\lCA MEDICA 10Ll1!1· enera 1ttencoul'C n. Andrade)
d" DHAUSEN Prof. Fernando Paulino na Universidade do Brasil. Ex-'

MlDJSaSsI15 às 18 horas - Dra. raCs.ONSULTAS das 10 _ 18 ho- 'rolofone'. 2.692. .

Consultas _ Pela man.... CLiNICA MÉDICA DEi ADUVfOS I Interno por S anos do Serviço Médico d'o Instituto Fernandes
� � Hospital de C 'd d

.... DO
E CRIANÇAS de Cirurgia. Figueira,Serviços dos Profs Ce-

Residência: Avenida '!'rom- Rua Tíradente 9 _ Fone 84.15
�---'---'. "" .. --,�� À tard d &r11<saO eh' ConOlllto'rl'o _ Ru� João p.lin_ Prof. Pedro d. Moura 7.a1'. J>ermetta e Mário OIinto. -

Powsky, 84.
. DR NEWTON e as... 8 em dian-' .. R' d J

te no cor Itõ' � n to, 10 _ Tel.' M. 769. E;stagio .por 1 ano na "JiiIlltQr- no 10' e aneil'o. Ex-médico es-

DR. JOS'Ê T.AVARES ·D'AVILA
'ISll , 1'10 .• Dila Nunell • '..

d S
_

. Machado 17 :J:squ,na d. 'tira- Consllltas: Das 4 às ti 110nQ. '

mdade - Ilscola" tagliu'lo o erviço de Pediatria

DR. JÚLIO DOIN IRACEMA CIRURGIA G!i;RAL I
dentes. 'foI.276· Residência: RUIl Esteveil dú· ',Prof. Otávio Roarigues Lima do Hospital do Ipase (p-rõf. Luiz

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS 1il Doenças de Senhoras - Procto- Re�idencia - rua PrQidente nio!', 45, Tel. 2.812. Intel'no porS!co��� do P�nnto I ��tl���S Barboza) no Rio de Ja-

M.E'NTAI3 _ Cr,,[NTCA GERAL togia - Eletricidade Médica Coutmho 44.
'

,,---- •

MÉDICO
. - • - C I

-

R CI [JJ:l. AN1"ONIO B.A'I"'I'{;j't'A
'

OPERAÇOES I
Pediatra do Hospital de Cari-

Dr Servl'ço Nac'.'onal de Drlen-
onsn torjo:" na 'Vitor Mei- .,INICA � ., C IN d d

ESPECIALISTA EM OLHOS I 28 T
.

f
L ICA DE ADUL'l' -1 a· e. Médico escolar do Centro

. ,
c:as Mootais.

"e es n. '_ ele one: 3307. de JUNIOR
OUVIDOS, NARIZ')!j GARGANTA Consultas: Das 15 horas em OLHOS _ OUVIDOS NA�

.

DOENÇAS DE SENHORAS de Saúde de Florianópolis. Pedia-

TRATAMENTO Fl OPERAÇOES neCU!:'t;i AmbulatCI.o de Hi�ie- diante. E GARGANTA
..:.1Z CLINICA ESPECIALIZADA DE CONSULTAS: No Hospital de I tra da Assistencia Médico - 80-

Infra-Vermelho _ Nebullzaçio _ p Residência: Fone, 3A22 DO CRIANÇAS Caridade, diariamente daa 8 às daI da Armada.

Ultra So"t siqlliatra do Hospital -

R DR GU Consultas das 9 ás 11 horá.. 10. I - Consultório: Rua Tidarentes

(1
-

, Colônia Sant'Ana ua: B1umenau n. 71. . ERREIRO DA FONSECA N I
'ratamento de einuaite um Convulsoterapia peJo eIetro- DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe do Serviço de OTORI-

Res. e Cons. Padre Mi&,uelinho. !> consu tório, 11 Rua João. 9.
'

A
.

operação) choque e curdlazol. lnsulin. era-
GE;,l'TVO - ULCERAS DO ES- NO do Hospital de Florianópolil 12., PInto nr. 16 (lo andar)" Cousultas, diáriamente das

O��:�;r�n���d�!:o-eQ�f�::::!n�: ;pia; Ma.larioterapia. P.icoterapia. TO,,\'lAGO E DUODENO, ALER- Possue a CLINICA 08 APARl!l- ADVOGADOS ]Pla��llT6en��r!�S.10
às 12 e das

115.R���::n:il�: di.nteTte. Silveira
de Oto-litlnolariullolo&,la (inJ o

j CONSULTAS: 'rercu II QUin-, GIA-DERMATOLOGIA .ii CLI- LHO� MAIS MODERNOS PARA RESIDENCIA: - Rt.a Duarte S/No Esq., Padre Roma.

> no EBtado)
c

tas das 15 às 15 horas. Sabado I'
NICA -GERAL I TRArA)�!ENTO das DOBNNÇAS' DR JOSli: MEDEIROS Shutel, 129 - Florian6polis. Tel. 2530 .

Horário das 9 àa 12 horaa -I
(manhã)

,

' DR. JULIO PAUPITZ ida,ESI �CIALIDAD]jJ VIEIRA·
das 16 às 18 horas, ,Rua Amta Gnribaldi, esquina FILHO I Consultas - peja m.anbi no

- ADVOGADO - DR I N G L E T T O
Consultório: _ Rua Vitor

.II-Ide
General Bitt.encon:rt... I HOSPITAL. r:->

'

'.

'

-

reles 22 _ Fone 2675. �' RESIDENCIA: Rua Boclliúva, Ex l!lterno da 20& enfermlll'!a A TARDE - daa i .. ,
ai;'tl\ Postal 150 - haja{ -

Res. _ Rua São Jorie 20 _
139 Te1.2901 e ServIço de gastr.o-enterolo�la no CONSULTORIO

-

,Santa Catarina. Diagnóstico-Trato. Clinico e Cirúrgico (1:18 Doenças e

Fone 2421 ' ---,...,
- <la Santa Casa do RIO de JaneIro I

CONSULTORlO - nua dOI
_,

DR. CLARN'O G-. Afecções ele Adultos e Cl'iallças.
.

I
DR. A.nMANDO VAL&-I (Prof. W. Beral'dinelli). ILHEOS nO 2

DR. SAMUEL FONSECA RiO DF. ASSIS I
Curso

.

de neurologia' (Prof. .RESIDENCIA - Felipe Seh- GALLETTI
Pediatriâ -:- Ortopedia ._,.. Traumatologia - Ti8iologia'

_

"'" Austl'egesllo). mldt nQ 113 Tel 2365 _ ADVOGADO .__ Ginecologia - Obstetricia -. Ul'Dlogia - Endocrinologia .

.C�RURGr�O-D1!lNTISTA •
Dos Se.rvi"�08 de- Clinica Infantil Ex interno do Hospital mater-

J
--._.

R
.. Curas de emag'l'ecimento e �nl!'oI'de.

.

CII�1l?a - Cirurgia - Protese da ASBls�encla Mnnh:lpal II HOII- nidade V. Amaral. DR. ANTON'tO MONIZ
ua Vitor Meirelu, fiO. '" "

Dent,a�la I
T _

pltal de Caridal!e DOENÇAS INTERNAS
b FONE): 2.468 Doenças da velhice.

1.IIIOS X e Infra-Vervelho I CL,NtCA MÉDICA DE CRlAl-I- Coração. Estômago intestino DE ARAGÃO - Florianópolh -

ALTA C
Consultório e Residência: RUII

II QAB E ADULTOS fígado e vias biliare�. RiD.S ova: CIRURGlA

..

TREUMA'l'OLOGlA DR. A.N'I'O.N·10 GO.M'i'Q 1)-.'"
'

.

IRURGlA

Fel'nando Machado 5. .' _ Alergia _' 'riôs e útero. '\ Ortopedia �p '" CIRURGIA PLASTICA: Estétic� e Reparadora ..

Telefone: 2225 Consult.6do: Rua Nunell Ita- Consultório' Vitor Re1relu I Consultório: JoãQ Pinto, 18. ALMEIDA Consultório: Ru'a Fernando Machado, n. 6 - 1° andar.
Consultas: das 8,00 ás 11,30 ,hado, 7 - Consultas dElI 15 à. 22.

I
Das 15 às 17 diàrial11ente. ADVOGADO Telefone 22-27

e das 14,00 ás 18 horas, Il� horas Das 16 às lS horas. Menos aos Sábados' Escritório e Residência:
Exclusivamente com hora mar- Reb;dência: !.,tua Marechal Gui. Residência: Rua Bocaiuva 20. Res: Bocaiuva 135. Av. Hereilio Luz, 16

Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
cada. lhp,rme, fi - Fone: 1171111 Fone: 8458. , .... ,

FatIe: - 2.714. Telefone: 8346. Pela Mànhã e aos Sábados atenderá somente com hora

..� �-::::::::::::::::::::-
• � �'�' �� �__� �m:-:al�'c:a�d:a:. __

.. r --�-----�'--
'�--',

MINISTÉRIO D.\ AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA .li·I,ORESTAL
RE.GIONAL

"ACORD{)" ÇOM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AV1S0

o ESTADO 'Navi'o-Motor «Carl Hoepcken
J:Jl

RAPIDEZ � CONFORTO, - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

.

Escalas Intermediárias em Itaja!, Santos, São S.�

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
mos apenas para movimento ds passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba niitl

p"·ejudic.ardo o horário de chegftda no RIO (Ida) ,
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

INTINERARIO PARA O M�§ DE MARÇO
IDA VOLTA

lta}aí Rio SantosFpolis

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de eoíbír, ao máxímo pos-

Gerente: ���{�gos F. OI.

sível, as queimadas e derrnbadas de mato, afim !le Impe- Representantear
pedir os desastrosos efeitos econôrnícos e ecológicos que Representações A. S. L- roi.

. Ltda.
acarretam tais práticas, torna público' e chama a atenção Rua Senador Dantas, 40 _ 1)0
de todos os proprietários de terras e Iavraderes em geraf, andar.

para a exigência do euraprímente do Código Florestal I Tel.: 22-5924 -- Rio. de Janeiro.
'.

' Rua 15 de Novem� '228 Ií"
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado, andai' sala 512 -. São'Wulo.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

�
ADMINISTRAÇãO

Redação e Oficinaa, ,à rua Con
sethetro Mafra, n. 160 Tel. 3022
-- ex. Postal' Hill,
Diretor: RUBEN'> A. RAMOS.

ASSINATURAS
1'h CitpíUii

2/3
9/3 13/3
NOTA

COMUNICAMOS AOS SENHORES P1\SSAGEIROS
QUE O NAVIO CARLOS HOEPCKE SERA PUXADO
NO DIA 18/3/55, CUJAS OBRAS TERÃO A DURAÇÃO
APROXIMADAMENTE DE 30 DIAS

7/3
3/3
14/3

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

i:-
- j:_ -

... "'111...,."'1>."",,,UJ, ... ".d., ". fONU�UiI •.u. c;o". r."4 54t "

CVRITI... ""�,,, rw_; PBOSE:1lllAI ..

,,\1' �

Distribuidor

FARMACIA DE PLANTA0
Mes DE MARÇO

6 Domingo - Farm. sto. Antonio

Schmidt 43.

Itpal'elhag'em moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiograrlaa e radioseopias.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (coíecístografta).
Rins e bexiga (Píeloguafía).
Utero e anexos: Bistero�salpingografia com Insufla

ção das trompas para diagnfi�tico da esterílídade.
Radiografias de ossos em geral.

'

Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Râdio-pelvlmetrla),
Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos oorrêa.

C' EAMOS S/A
Comercio Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolil..

Rua

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaf - JoinVll1e - 'curItiba

Vende-se
Em Coqueiros - magnifica residência de praia.

composta de 3 dormitorios com armarios imbutidos, cosi
nha americana com fogão eletrico, varan dão com vista

para o mar, sala, quarto cle banho com box dependência
de empregada, porão, tanque garagem. etc. etc.

A residência con tem aquecimento central. -.l'"'l......��;..

Age"ncíae Kus Deod�ro e�qui.na:':da
• Rua Tenente .Sllv81ta

Felipe

Lavando':'-com Sabão

�irgem Especialidade
da Cla� IBTZIL INDUSTBIIL�JoIDVI1l8. (marca registrada)

fcoDcmiza-se:fempo e diDbeiro'
------------------------------------------)�--- ------=.-==-----------------------------------------------

��al���RCtA,
(S? ECIAt ',DAOE

.....�----

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

Agora, 'palmilhando nova estrada,
sou feliz, sou alegre, muito amada!
Mas que saudade no meu coração! !

-'-0- ,

-:- sr. Osório Candido Per-

S. BURI

Que saudade da casa pequenina,
da casa linda, o meu primeiro lar!

tiue saudade dos dias de menina!
Dias idos que nunca hão de voltar!

Não sabemos porque, os

passadas Comandos da nos

sa polícia Militar, timbraram
em permanecerem fechados,
quanto a organização em a

nossa milícia de um Quartel
General, e exemplo do que

acontece com as do Rio

Grande do Sul, São Paulo,
Distrito Federal, Pernambu

co e outras. Modesta? Se rôr,
foi excessiva, e atinge as

raias de um complexo ele in

ferioridade. Vingança de

uma carreira recalcada nos

limites de um quadro restrí
to? não cremos! Quem avan

cou penosamente, a não se!'

que seja muito mau, não de

seja que os' seus sucessores
passem as mesma amargu

ra, e tanto isso é verdade.Demaría,
que o mundo progride, dei-

xando cada geração que pas

sa, maior conforto e maior

segurança para a que fica.

Admitir que tenha sido me

do de que o aumento de pos-
".� .. _.

tos superiores trouxessem

"R'ECO-RDANO"O. .concorrêncías da parte dos
- seus pares e diminuisse a

"O NOSSO GOVERNO QUER StJRMERSIVEIS AO
própria autoridade não fica

ENVEZ DE DESTROYERS - Rio 11 O Estado. O Nossa bem para um militar compe
governo está vivamente empenhado em negociações que tente que conquistou .os
visam trocar por submersíveis os cinco "destroyers" ale-

seus galões com reais mért
mães com que o Conselho dos Aliados resolveu aquinho- tos, que tem toda uma exís
ar o- Bi-asi! na partilha da guerra". têncía vivida numa, carreira

.

Com este telegrama, em manchete, este Jornal abria eivada de perigos e sacríri
a 'sua primelra pâg in a dá edição n r. 1.457, de 11 de Mar- cios e sabe onde tem o na

co de 1.920. l,lz. Aceitar a hipótese de ha,

Publicava um agradecimento do Conde d'Eu aos 'ver ciume, também não é ad
veteranos do Pnra.gua.i, a realização, naquele dia, de uma missivel, em homens já ma,

retrata pera' Banda d'e Música "'Ámôr a Arte" no .Jardím duros, distantes, portanto, de

"Olívp:i��a� BeÍl.o{ ql1and? dar-s�-ia. concorj ido "ffot�'g:: vaidades pueris consíderan

naquele aprazível Iogradouro público, • '.�
_�.,,'- _�. jo-se que vaidades e ciumes

,E v�J.t'aI�do ao Gjnál;io Catai-íjiense, publícava )riais não, assentam bem ao feitio,r
os seguintes resultados d� exames:

.'

de um militar experÚlleilt;àdo�
-

" EXAME DE SEGUNDA ÉPOCA - Arithméti- cujo caráter deve ser más

ca, final, aprovado simplesmente: Mussí Dib Musaí gr áu culo e superior.
5116; não compareceu, 1. Há multo tempo já que es-

EXAME DE ADIvIISSAO - Aprovado s implesmen- boçamos, através destas co

te: Alfredo R. Luneberger gráu 42/3, reprovados, dois." lunas, a idéia dessa progres-
"MAIS UMA COBRINHA QUE SAI DA TORNEIRA ststa transformação. Se aten

- De uma torneira de agua de Casa n r, 22 da .Rua José dido houvessem a nossa su

Jacques onde reside o sr.' Thomaz Antonio Ferreira, í gestão e criado estives��. o
sahíu hoje uma cabrinha de mais de meio metro. O "bí- Qu�rtel. Gener�l ?e Polícia,
chiriho" está n a redação desta folha, onde poderá ser teria, mque�tlOnavel�ente,
visto por quem o desejar'. pel.a autonon:l� .conce(llda as

- "A PONTE DO VINAGRE - Ficou concluída unidades mílícíanas, dado

hoje a balaustrada construída nos lados da ponte do Vi- expansão a muitas das

transformações que se fazem
necessana ante a evolução
geral do Estado e do País e

as quais, se não forem' feitas
com meditado estudo, se-lo
ão, no futuro, apressada e

baralhadamente, por injun
ção de Lei Federal.
Temos, por exemplo, a si

tuação um tanto quanto caó
tica em que nos encontramos

.

atualmente, desviada das leis
em vigor e que Seria sanada
com a criação de um Q. G,
somente num 'Quartel Gene
ral poderá enquadrar-se nas

condições estipuladas pelo
Estatuto da Polícia Militar
que sàbiamente, antecipan
do-se as futuras condições
que virão ele Lei Federal, já
coloca a Polícia Militar em

subordínação direta ao Go
vernador do Estado, condi
ção essa de grandes vanta
gens tanto para a milícia co ..

mo para alta administração
�-""'-'"'�l Estadual conforme demons-

Que bela temporada tão divina!
Horas amenas de íntimo folgar ...
Quantos segredos ditos em surdina
na deliciosa sombra do pomar!

Adeus! casinha bela, estremecida,
Adeus! adolescência bem querida,
plena' de riso, sonhos, Husão!

ANIVERSÁRIOS

�,FAZEIvI ANOS, HOJE:
reíra
- menina Nilcela, -filhi

n ha do sr. Emanuel Rosa,
a graciosa menina - menino Walfredo, fi-

Odette-Maria, estremosa fi- thínho do sr, Walf'redo Gel
,

lhinha do nosso conterrâneo beck
sr. Arony Natividade da - sr. Gerson
Costa, Oficial Administra- comerciante
tivo do Tesouro do Esta-! - sta. Ieda Souza, filha

l do sr. Elpidio Souza Jr.do;

i;raremos em artigos que vi-

Os que se apegam a posiçoes de relêvo, ccnqutstadas INTERESSAREM NO APELO A ELES DIRIGIDO, A DI
mercê de manobras deprimentes, não possuem credenciais :RETORIA DESTE CLUBE TEM A HONRA DE OS CON
para julgarem o trabalho honesto dos que lutam na planí- VIDAR PARA UMA REUNIÃO DE CARATER EXPLICA
de das-rívalídades profissionais, congruentes com os prm- TIVO, NA SECRETARIA DO CLUBE, DIA 22, TERÇA
cíptos sadios que governam os -procedímentos dígntrlcantes. ,FEIRA, ÁS, 17,45.
introduzido por contingências naturais aos duelos das com-

.

A DIRETORIA
petições, os resultados não raro acusam os tríunros aos que

,
--0--

se utilizaram ela superficialidade de atitudes, beneficiados DIA 12 _ SÁBADO _ ÁS 20 HORAS, NOS SALõES
com a concessão sem concurrêncía de um prestigto adquí- DO CLUBE DOZE DE AGOSTO, HAVERÁ UMA--PALES
dela por mandato re�utável. Para os que .nunca engan�rali1 i TRA LUMINóSA SôRRE A FUTURA SÉDE, PROFE
,� nem tampouco traíram, procuram Iugír ao desespero do

j RIDA PELO GENERAL VIEIRA DA ROSA, PRESI-
.nsucesso, satisfazendo-se com a certeza de que as expres- i DENTE DO CLUBE. _

sívas manifestações de aprêço emanaram de fonte CrIsta-I CONVIDA-SE POR ESTE MEIO A TODOS OS
.ma,' anele transparecem em tôda a sua l:litidez e fidel.idade ,SRS. ASSOCIADO'S, A COMPARECER A ESTA PA
d:e sentimentos pur_o�,e f���qUezad� espírrto. O entusiasmo ILESTRA QUE FOI PERFEITAJY1ENTE ORGANIZADA,VIbrante que conduz us vozes subvencionadas a uma demons- �SENDO OS GRAFICOS E DESENHOS FEITOS PELO
sração de inequívoca sol�dariedade ao� .vit?rios?s,

UltrapaS-lARTISTA PÉRICLES.
' .

sa o recinto festivo, perde�do-se no s.llenclO reman�e. entre PRESTIGIAI COM SUA PRESENÇA A ESTA IM
.lqu,ele�s que re:u�ar�m o l�.g,resso, e,vüanclo o, conta,glO. �o� rOnTANTE REUNIÃO, QUE VISA DAR UMA SÉDE
;)�ctlo" da perfídía. A empresa contratada pal.a a, propaga AO VETERANO. . .

'

,cao do sucesso, cumpre corretamente o compromisso assu-

�ido, que é o de ornamentar com elegância os precários trastes' pertence à preservação do antiquado e falho pro
méritos dos triunfantes. Proceda-se a contento ao escon- cesso usado nas assembléias eleitorais. Se a Nação, para
der com habilidade as deficiências de um passado compro- exemplo, atravessa uma fase crítica, a mais grave de toda
metedor, sério agravante que impediriam sua tranquilidade a sua história republicana, com graves e urgentíssimos pro
no desfile triunfal. E tal não acontece porque os responsá- blemas' a resolver, esta reside na razão direta da escassez
veis pela edificação do êxito, evitam pô: à visitação públi- de valores capazes de reabilitá-la moral, política, econômi
ca o panorama íntimo das ocorrências desabonadoras. Fi- ca e financeiramente. Aos que não vencem porque não pos
ca-se na impossibilidade de condenar a situação aflitiva, suem o miserável dinheiro para comprar as consciências
quando 'se sabe que mercenários que andam por aí, têm a pouco esclarecidas, que andam de peito erguido, moral agi
suprema obrigação de cumprir as determinações dos naba- gantada, convíctos por não terem divorciado dos propósitos
bos, .encarregados de fantasiarem os vitoriosos com a in- de honradez, tranquilos por não terem traído aos que pouco
dumentáría da decência. Para obstar que-o odor irritante ou-nada lhes propiciaram, em retribuição à lealdade posí
dos espíritos corruptos inflame o olfato dos admiradores tivada nas bôas e angustiantes ocasiões, nada ficam de
conseguidos no mercado das aquisições clandestinas: Ev.i-

I vendo quando não admitem compactuações mesquinhfti;,
dentemente, namoros ocultos que culminam com a concre- de"lllll1ciªndo-as e delas se afastam para que a mancha elas
tização dos acôrdos subterrâneos, hãó ele existir enquanto prevaricações não dominem o âmbito ela personalidade que
persi'stil' o primitivismo das concepções nos múmentos tle- a dignidade traçou, Responsabilidade por tudo isto a que
cisivos. Observa-se que a maior parte dos contendores não assistimos e vivemos cabe também ao mercenarismo que

,

está, preparaCla a desempenhar certa ou determinada in- urge ser combatido, afim de extinguir-se de uma vez por-----�-��--�

cumbência" mormente aquela quando confiada pelo pro- tôdas, a doutrina que tem por dógma o ambicionismo pre
nunciamento popular. A responsabilidade direta elos COl1- coce qne não se equipara à capacidade de assumir,Restaurante Rapoli

RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do, BrasU, o melhor I

Desconto especial para. os !Senhores Viajantes, II·...=H10'Ü;�;
ALJX. TRAT. SIFIL!S�-...,

�----.------------------------------------------------------------------�==-----

nagre".
- "PELO FORO - Ficou transferida para a pró

xima quinta-feira. a audiência pública que o ar. dr. Anto
nio Gomes Ramagem, Juiz de 'Direito da la. Vara deve
ria dar hoje no Paço Municipal'.
�1iIi���;���

(O REGULADOn VIEIÍL,-)
A. mulher �\'U.ri dote.

ALIVIA AS CÓ�ICAS UTERINAS
Emprega-se com vantagem pata
combater !'lI Flores Brancaa. Cóli·
cas Uterinas, Menstruaea -e Ipl)a o

parto, e Dores DOIS ovirIo',
É poderoso calmante e Re.-uta.

dor. por excelência.
FLliXO SEDATINA, pela 6m com·

�rovada erícacía l; receitAdA pfll
médicos ilmti'eJ.

FLUXO SEDATINA encontn4$ .DI

toda' parte.

l'ão após êste.

A.VENTURAS 00 ZE-MUTRETA •••

"

", d -

1
I
,

"'•...mtíij!.�w·!'cnr·i

M�6 V e'i s
.. ____._

DOCES

Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo co.njunto de quarto para casal em imbuia, aca

bamento de luxo, quase novo, caiu uma cama, 2 mesas de

cabeceira, um guarda vestido e casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapateiro. "ITelefonar 6226

Aceitam-se encomendas de

docinho� em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvtn 17.

Tel. 3.416

.,.

i

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Venceu o lira o Torneio �e A�ertura �a
Tem�ora�a Tenistica ·

Reportagem de J. L. Neves
.os, já que sua equipe não ela os seus passos, um fu
-oncorreu ao setor femln í- turo breve e pleno de gran

la, em que foram disputa- des realizações. E êstes são
Ias' uma síng le, uma dupla : realme�te os nossos. votos
l uma série mista. mais sinceros, já que o es

Devemos registrar que, porte de Santa Catarina
ias finais, o B8a Vista, de precisa críar mentalidade
foinville, levava sensível de "gente grande" e pro

,antagem até o momento em jetar-se e firmar-se defini

-lue entraram em [ôgo os tivamente.
'garotos" do Lira. A reação Ao Lira Tenis Clube, que
cai· surpreendente e os [u- conquistou a Taça "Osmar
lenis levaram o alví-anil a Cunha", os nossos parabéns.
smpatar a contagem. Por' O PANORAMA GERAL DO

nm, a disputa se definiu JOGO
oara os ilhéus, que se sa- Categoria Masculínar
;raram vencedores do 'I'or- p, single _ Armando Ca-
leio. parelli (Joínville) versus

A competição foi dividida José Santos (Fpolis.) -, .

Escutando {Im comentário seguiam vazar a méta confia- -m duas partes, ambas dis- Venceu Caparelii por 3x6 - 'I' ., Dando prosseguimento ao seu programa, a Federa
Iído ao microfone da Rádio da à pericía de Tércio, des- lutadas nas quadras do Li- 7x5 _ 6x1. ção de Vela e Motor, fará realizar no próximo, dia 13, a
Diário da Manhã no progra- cambaram seus integrantes '3. Tenis Clube sábado à 2a, single - Raul Sch- regata de longo percurso, classe aberta, em homenagem
ma esportivo do dia 3/3 sob para o jogo brusco, levando noite e domingo, pela ma- midlin . (Joín ville) versus ao "Prefeito da Capital".
o título "Assistindo de Ca- assim nítida vantagem pelos rhã, Hubert Beck (Fpolis)
marote", de autoria do [o- seus físicos avantajados, to- No panorama geral, deve- . Venceu Beck por 7x5 -,
vem Renato Machado Filho. davla, constantemente vaia- te destacar a atuação dos j5x7 e WO de Raul;
fui inspirado a escrever esta (los pelos assistentes e repe- 'garotos'", que a todos sur- 3a. single _ Langsh (Jo- O Kotzias perdeu o endereço do "Veleiros". (Solici
reportagem da trajetória do lidos pelo árbitro, Mas o clu- preendeu, pelo já elevado inville) versus Urb-ano Sal- tamos a quem encontrá-lo, comunicar que sua presençaIris 'F, C, no cenário espor- be dos "meninos" não se in- índice técnico que demons- les (Fpolis). _ Venceu

ur-l
se faz necessáría)

Uva ele nossa terra. A hístó- timidou diante de jogo tão .raram na prática do nobre bano por 6x( e 6x4.· I
-

* * *

ria deste popular clube; pó- desleal e foi á frente, conse- -sporte. As representações D!JPbAS '

.
' .' ,

.

, ".de-se dizer que teve começo guindo Pedro, da ponta di- le Itaja í
e Joinville foram la. série - Caparelli -1'

,

'"
Sábado u!tJm� qduando aS]�ddavsa a. tlUlmaD· .dod Velel-

no ano de 1950, quando rece- reíta e de tóra da área en- icordes 'em ressaltar, por Schmidlin (Joinville) ver-, It'OS" na

c,onsLLruçaot e sua. e e ociar, o It� 01' f'ra
bemos um convrtepara par- caíxar o balão no ângulo di- rxemplo, a figura do jovem "sus Santos -r--r- Beck (:t:poli,s), u�'ou o pe. ,( ,amenba;nos smcberalm�nte o)ocorl'ld? e de-
tieipar de um festival espor- reito da méta contrária.. Paulo Ferreira Lima, real- _ Venceu a· dupla [oínvi- sejamos ao mesmo reve resta e ecirnento
Uva, no grama-do do Inde- Estava assegurada a vító- nente um "garoto" que mui- lense por 6xO - 1x6, � 6x2.
pendente F, C" na Trindade, ria, justa e ínsonsmavel.

co promete. Houve até quem 2a série - Kurt Colin ......,.

isto no dia primeiro de abril. compensando desta forma o -hegasse a profetizar: "Aí Darcy Cubas (Joinville)
O convite foi aceito e aque- bom trabalho dos comanda- está uni garot9 que muito i versus Gúerreiro da Fonseca
le dia tão esperado ama- dos de Maury. Com 4 x O no

em breve será um dos 'l}faio-I-:'" Wi.l&Q? Elias. ".(FPOliS.,)nheceu chovendo, Com o clu- marcador o prélío chegou ao
res tenistas de Santa; Ca- -:;.; Venef}rj a 'du,pla,�da çaplbe que iriamos enfrentar, término sendo o gramado in- �al'ina!" Igualmente iil seu ta�po�\ (ii,,;.:.'��:2x6� 6tl. ,

pegamos a condução e dirigi- vadido pelos .}Qresente's, Nes-
�ompanheiro de equipe, ,Categoda' ({e .J-�vellis:

nl0-nos paI'a aq'lele local, A se momeI'lio"de ú rande . ale-
I' d

.

la'
.

1 ...... d D"a .< �!:> Henrique F emlllg e os 01S , Sll1.g e - .. e ro ora'
viagem transcorreu bastante gria, pois era a primeira vez

iovens de Joinvile, fi_�eram (Joil�'vilÚ�) ver:sus Pa'ulo'
animada, tendo os elementos que disputavamos e vencia-

jÍls a calorosos aplausos da Fel'reira Lima, {F'polis.) -
da equipe do Bangú, feito mos uma partida de festival, lssistência. Venceu Paulo por 6x1 66x1.
vanos desafios com o que fui abordado por um senhor

Ao final (la magnífica 2a. single - Pedro Sil-
não nos importamos poiS a- que aparentava seus 32 anos

d d
.

(J' '1) Hd'
. �ompetição, çêrca as oze veIra omVl e versus en-

lém de tudo eram bastante que me pe lU que escrevesse
horas de ,domingo, a dire- rique Fleming (Fpolis. ) _maiores e corpulentos, numa cardeneta a escalação
:oria da Federação Cata- Venceu Fleming por 6x1 e

Lá chegando, esperava-nos de nosso clube, E com a me
,'inense de Tenis, tendo à 6xl.

uma grande multidão CJue já lhor boa vontade o atendi.
DUPLAS!'rente o Dr. João David Fer-

se inquietava pela esperada Mais tarde quando mudava-
l'eira Lima, seu presidente,' Daria _ Silveira (Joil1-samente às 8,30 horas pisa- ,mOR de roupa, ainda sobre os

I L'e as embaixadas visitantes, I ville) versus Pau o F. Imasamente às ,30 horas pisa- efeitos da vitória, ouvimos
vam a cancha os dois clu- attaves ele um alto-falante participaram de um lauto '_ Fleming (Fpolis.) -

bes, sendo muito bem rece- fartos elogios ao nosSo mo- l.lmoço de confraternização, Venceram os garo�os da ca-

b'd 1 1 de,·sto clube, bem COlno a I ferecido p.elo Lira Tenis pital por 6x1 e 6x .I os pe a grane e maRsa po-
C t

.

pular que lá se encontrava, constituição do mesmo que Clube. À Federação a armense

O !ris trajando uniforme foi: Tércio, Renê e Lili; Pe- O ambiente foi deveras de Tenis as nossas congra-
,

t dl'O, LaI'be e FI'fa,' Ma.llry, J.l1imadol' e faz prevêr, para tulações· pelo auspICIOSOrubro-negro, camIsas pre a e

t MauI'l'll'O, CalI'lne'rI'o, MaurI' - a entidade que agora ini- início de suas atividades.vermelha Ç.om li.':itas ver i-

cais e calções brancos; en- ty e Tasinho, Ai estão os

quanto o Bangú vestia uni- elementos que, pôde-se di-
forme alvi-rubro, camisas zer, iniciaram a vida deste

EM 1957:. SElECA""O DO BRASil Xvermelha e branca com lis- clube que é hoje conhecido. _

tas verticais e calções bran- do pÚblico ilhéu, 1

cos, Sob as oi'dens do juiz Ao regressar, satisfeitos por

SELEC
-

O D'A INGLATERRAque não conseguimos identí- tão brilhante feito, dil'igimo-
.

- A .

ficar, porém sabiamos que nos á casa de un1 meu pa- 'I

A d les Laughtonera guarda de trânsito por rente, situada na veni a
b '1 dJ 33 35

•

1 RIO., 10 (V,A,) _ Em car- 'ros, em março e a 1'1 o RIO" 10 (V.A.) _ A FIFA I' do futebol nacional. E .ten- 30) BALAS E FLECHASse encontrar com o farda- Trompows {, -, o qua, ., - ,

ta particular ao sr. Mauri- ano vindouro, Vlsltarao va-
parece não estar disposta a do uma notificação a fazer, Com: Wip Wilsonmenta daquela Inspetoria, o por coincidencia comemora-

d Ecio Fuchs, que, por sinal, rios países a ur.op,a., en-, 'tpoiar a realização da pro- '.
aos brasileiro,s o fez por 40) DICK TRACY, O DE-jogo foi iniciado, O gramado va seu aniversário, Para fes- .

,

I'tem funcionado regularmen- tre os quai!; a, pro.llrla n- ,jetada "Copa das Nações", intermédio de Castelo Bl'an- TETIVE 3/4 Epi3.ainda escorregadio causado tejar esta conquista o ani:- 'f' d ', te em tôdas as comissões glaterra, ,a , Im ' e que ai nos moldes da "Copa do co. Na missiva que o pre- Precos·. 7,00 - 3,50.pelas chüvas que desabaram versar� encheu a taça I' I -de arbitragem éle t'orneios "eclética" :possa tornar rea-' Mundo", disputada que será sidente da 'Federação Ita- Censura até 14 anos.
ao amanhecer, dificultava' com �as doses de cerve-

I I
.

t promovidos pela CBD, o sr. !idade, afinal, sua ve ha à base de seleçõe,s estran- ,liana de Futebol enviou aoum pouco os primeiros mo:- j a, Wlüdo os elemen os do
'�� 'd 1 l' Stanley Rouss informa que idéia de proI?over em 1957, freiras. Isso é o que se de- ex-presidente do Conselho -- ...._-�--vimentos das duas equipes. conJuIlou ingen o aque e 1-

- _

,d. seleção. inglêsa poderá, no Maracanã e no Pacaem- pl'ende do teol' de lIma. cal'- Técnico da CBD é dito qlleTodavia o clube da rua Bo- quido bem como os presen- -

I
.

, -

't d de fato, vir ao nosso país, bu, um torneio de seleções ta I'ecebl'da do SI". OttoI'l'no a Federação InternacI·ona.1caiuva aos poucos foi ga- Les, 1\ nm e, com gran e . -

nhando maior entrosamento número de convidados, que em 1957, jogar contra o se- nacionais. Barassi, pelo sr. Castelo
I
de Futebol não vê com bons

em suas linhas e conseguia foram abraçá-lo pela passa- lecionado brasileiro. Branco, o famoso "pavão-, olhos a realização da "Copa
por intermédio ele Maurity, gem de mais um aniversário. Ainda sôbre o mesmo as- zinho dourado" da antiga das Nações", em vista da
aos 4 minutos, balançar as foi lembraelo eleger uma eli- ,sunto, sugere que antes, ou

JOGARA' NA CA- �dministração da d BD. ameaça que representa à
redes do clube alvi-rubro, Os retoria e organizar o seu seja, em 1956, r a represen- _. Acontece que o sr. Barassi "Copa do Mundo"" por
torcedores vendo a brilhante quadro de sóci.os contribuin- tação do Barsil atue em, ':1.inda não teve conhecimen- "const.ituir uma concorrên- Na luta contra germesatuação que começava a de- tes, Daí em diante o Ir1s to- Londres. Dessa forma PITAL GAUCHA O to de que mudou a admi- da inadmissível ao certame

agressore§ do organismo, asmonstrar a equipe rubro-ne- mau outro rumo no cenário I fl:isou o s,uperintedente da nistração do órgão máximo oficial". amídalas, muitas vêzes, in-gra, passaram a aplaudi .. lo, esportivo da cidade, chegan- LIga. Inglesa _ a CBD es- FLAMENGO flamam-se a ponto de cons-incentivando-a, Com isso a do mesmo a revelar elemen� I taria adotal1do a .fórmula A imprensa carioca co- tituir séria ameaça para apeleja tomou novo colorido tos como Nizio Sabiá Renê que tornou perfeItamente RIO, 10 (V. A,) - As- da.s . princip�is . cià�àes do �enta essa cart� em d,�st�- I saúde, porque se podempois os "m e n i nos" da Lili, Moreto e' outro� qU� possível à Argentina contar segurada a conquista do bi- �.rasII. 0_ pllmelrO J,�go do q.le, tendo em VIsta �lln�I- I transformar em focos de inBocaiuva aperfeiçoaram s_eu integram e podem integrar' com a visita, mais ou menos c.ampeoFlato, a equipe do )�-cam�eao gUanab�Imo �e-I palr:;ente que a r�al�,zaçao fecção, Então é indispensájogo e por interrriédio de qualquer equipe ele reconhe- recente, dos britânicos. Clubes de Regatas do Fla- cu realIzado na capItal bala- d�. ?opa, das Naçoes pe]'- I vel ouvir o especialista, queMaurity duas vezes amplia- cicla capacielade têcnica, A- Saliente-se, a êsse respei- mengo vem recebendo' inu- na na data de .16 do cor- mltlna. a CBD me!horar decidirá quanto à necessidavam o marcador para 3 x O, lém ele pOllsuir o títllJo ele to, que a sugestão do sr .. 111eI'OS convites para se exi- ,"eIÜe mes, segUll1do para suas fmanças, que nao an- ele de extirpá-las.terminando os primeiros 15 Vi?e,-Campeão ,da, Torneio

I· Stanley
Rouss vem de en- bil' em diversas capitais do Recife nos dias 27 e 30. As dam nada boas. E' possível,minutos com esse placard, 111lClO de 1951 e VIce-Super contro, em parte, n um pro- P;l'Í,�, Todos os convites 1'e- p;,rticLs do Flam�ngo na Ino entanto, 'que a dip10ma- Quando sentir dor deTrocaram de lado as duas Campeão ela temp?rad� diS-1 pósito do� [.,tuais dirigent�s cebidos pela direção rubro �apit;i1 gaúcha seriam 1'ea-

I
cia esportiva consiga remo- garganta c o 11 S t a n te,equipes e sairam os bangu- putada em 1953, 1\1 esta, po1'- da CDD, a frente dos quals _ negra foram estudados lizac!as nos dias 3 e 6 do

,
ver os óbic.es da FIFA, para principalmen.te se acom-enses que foram ao ataque, tanto, o princípIo da viela. se enco;lll':l 11 !'ir, Luís Mur- pela sua direção e dentro [:n'ÓXiiil0 111€S, enquanto que que se realize sem oposição panhada de febre, pro-Porém a cefesa contrária se deste clube que nasceu na: gel, presiden te cLt Comissão em breve a poderosa equipe 0S compl'Omissos do onjun- lo grande torneio internacio- cure o especialista, amantinha firme, rechaçando obscuridade e· que hoje p08-1 de Assuntos Internacionais diri�i(\:1 pelo técnico para- to rubro-negro . ria capital: nal em perspectiva, que mui- fim' de evitar conse-as investidas da equipe do, sui fama,

I da entidade. De acôrdo com guaio "Fleitas Solich estará bandeirante ainda não .têm
I to. bem c�b� ao Brasil, pá- quências desastrosasMorro do Céu, Como não con- Maüry Borges : êsse propósito, os bl'asilei- em ação, jogando em várias data marcada.. tna atual do futebol. para a saúde. - SNES.

As 8 horas.Dando prosseguimento a seu bem elaborado pl'ogra- Os homens o perseguiam
ma:: a, F�deração . �e Vel� ,.e Mot.or de Sa�t� .Ca!arin!)a, porque queriam c�tigarfala lea!Jzar dommgo prOX1mo, dIa 13, com 111ICIO as 9, ...0'seus crimes,.. As mulhehoras, a regata de Longo Percurso, Classe Aberta, em ho- res submetiam-se as suas
menagem ao Prefeito Municipal. crueldade porque o ama-Heina gra,nde entusiasmo' nos meios veleiros da cida- vam".fie, nos momentos que atencedem tão grande aconteci- O ANJO DO MALmenta.

�
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PELO' ESPORTE DA VELA

Dizem que ...
, . .Conforrne havíamos a

nunciado, a Federação ja
sabe qual será a equipe' Ca
tarinense que disputará o

Campeonato Brasileiro de
Vela. (Não é mais necessá
rio treinar, SOCO????)

A novel Federação Cata- Marcílío Dias de Itajaí; Bôa
rinense de Tenis lavrou um 'Vista, de Joinvile e Lira
belo tento com a realiza- Tenis Clube, desta capital.
ção, em �ossa capital, sá-I Como finalist�s classi�i
bado e 'domingo do torneio. cararn-se as eqtupes do Boa

de abertura «ia temporada i Vista e do Lira, cab�ndo �s
de 55. O sucesso foi com- [honras de uma notável VI-

I ", . -

d I'pleto, inscrevendo-se na tona a �grel11Iaçao,' a co 1-

primeira competição orga-! n,a. E d�zemos notavel. por
nizada pela FCT os clubes que o Lua entrou na dispu
'I'abajara, de Blumenau;! ta com um déficit de 3 pon-

* * *

. .. O pessoal do "Veleiros"
está trabalhando com afin

co, na construção de sua Séde SaciaI. Achamos que o in
teresse demonstrado não seja. tanto pela Séde, sim pelo
"BAR". (Com o bar do "Veleiros", o açougue do Antonio
diminuirá em muito o movimento)

* * *

O"Iat.e" está se, preparando para. os proxnnos com
promissos, realizando aos sábados e domingos , treinos
em conjunto, onde é anotado o movimento técnico de cada
velejador. (Já que a Federação não se interessa, cabe
aos Clubes a iniciativa)

o APAR.ECIMENTO DO-IRIS NO
CÊNÁRIO ESPORTIVO DA CIDADE * * *

* * *

* * ;;

Ainda _não foram entregues aos vencedores, os prê
mios referentes a regata patrocinada pelo Clube Doze de
Agôsto.

* * *

Até Sabado.

REGATA DE LONGO PERCURSO

A regata veste-se ele um bl'ilho todo especial, pois
será um grande passo para a escolha de nossa represen
tação ao título da Vela Brasileira.

Aguardemos pois, o desenrolar briihante da maior
regata. à Vela de Santa Catarina.

CONTRA A REAlIZACÃO DA COPA
,

D'AS NAÇÕES A'FIFA

BARLAVENTO

"--�------�------------

CINE SAO JOSE'
As 3 - 8 horas.
De uma beleza sem mali-

cia, inteligente sem podan
tísmo, sensual sem vulgar i
.lade é esta gran de produ
ção de· Jacques. Becker. _

AMORES DE APACHE
Com: Simone Signoret

3ergé Reggiani
No Prcgrama :

Atualidades Atla.ntida. n.

55 x 8'. Nac.

Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 18 anos.

�ITZ
As 5 - 8 horas,
Dennis Morgan Rita

.\1oreno em:

RINCÃO DAS
TORMENTAS

No Programa:
Noticias da Semana. N°.

55 x 8. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50 ..
Censura até 10 anos.

As 8 horas.
Robert Newton _ Linda

Darnell - WilIian Bendix
sm

BARBA NEGRA, O
PIRATA

(Techicolor)
No Programa;
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 9,00 _ 4,50.
Censura até 14 anos.

As 8 horas

Jaimes Fernandes _ Dan
O' Herl ihy - em:

ROBINSON CRUSOE
(Technicolol')

No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

Com: Richard Widmark
-- Jean Peters
No Programa:
Vida Carioca. Nac.

.Preços: 9,00 - 4,50.

As 8 horas.
1°) Noticiario Guaiba.

Nac.

2°) O CORCUNDA DE
NOTRE DAME Com: Char-

Preceito do Dia
AS AMíDALAS COMO
FOCOS DE INFECÇÃO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Laueado ao mar
fi «Uap BlaflCOn
Hamburgo: O estaleiros

Flender, em Lübeck, deve
fornecer ao armador ham

burguês R. A. Oetker qua
tro navios de carga destina
.dos as carreiras da Améri
ca do Sul. O pJ,:imeiro navio
desta série, o "Cap Blanco", Ijá foi lançado ao seu

ele-,mento. 'I'rata-se de uma uni

da de de 8.300 t altamente

Iinteressante do ponto de

vista da electrotécnica, pois
todos os motores eléctricos
a bordo, não só na Casa de

máquinas, mas na coberta,
assim como nos exaustores,
são motores de corrente tri
fásica, de curto circuito da

Siemens-Schuckert. Um mo

tor Diesel MA� de 7.200 CV
dá ao .navio uma velocidade
de 17,5 nós. Surprendem so

bretudo os guinchos de cor

rente trifásica que não .co

mandados, como nos mode
los de corrente contínua"
por um dispositivo de Con

trole com volante manual,
mas por um comutador prín
cipa L A instalação de cor

rente trifásica é muito mais
económica devido a não ne

cessitar tantas reparações
e de as peças serem sensi
velmente mais baratas. As

máquinas de accionamento
do leme representam novi
dades no domínio das cons

truções navais. O "Cap
Blanco"

.

tem 150 m de com

piimen to e 18,7 de largura.
Dispõe de 570.000 pés cú
bicos para o transporte de

cereais e 100.000 pés cúbí
cos de câmaras frigoríficas.
Como segundo navio desta
série está em construção o

"Cap Frio", devendo seguir
duas unidades de 9.200 t ca
da uma.

Mo tor de Turbina
a uas

Foi montado recentemen

te nos laboratórios cientí
ficos do grupo de Engeuha
Tia dã Ford Motor company,
o motor experimental de

turbina a gás, depois de in

tensivos ensaios parciais
em Dearbon Michigan. A
versão Ford do motor tur

bina é \:10 sistema de, "rege
neração livre". O anúncio

oficial dessas experJencias
pela Companhia Ford, foi
feito pelo Sr. Albert H.

Beauí'rere, dos laborató
rios de Turbinas a Gás, que,
em suas declarações, mani
festou a intenção da Com

panhia de experimentar e

desenvolver os componentes
do motor como unidades se

paradas sem nunca, real

mente, lançar um motor

completo.
Nós concluimos que o

programa de pesquisas em

desenvolvimento de turbo

máquinas viria a ter posi
ção de destaque no campo
do automobilismo.
Muitos probelrnas de ma

teriais e de dinâmica de flui

dos terão que ser resolvidos,
assim como outros referen

tes ao desempenho na ace

leração e ma economia de

eombustível, particularmen
te no campo da carga.

O aparelho em pesquisa
nos laboratórios da Ford

Motor Company é do tipo
l�tativo de regeneração,
que ocupa o mínimo de es

paço.

. .
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Electrotécnica al8ma Artigos áe courO
Dobrado o:volor das Exporta�ões

Bonn: No primeiro ano e 30 a 40% em Berlim, onde ._ � r-- :<!{- }
depois da Reforma Morre- Ise procede à sua desmonta- Bremen: Os barcos com água. O novo barco não faz para cinco tripulantes cus- i

-

Francfurt: A indústria de exportações aumentou'��m
tár ia, 'a percentagem da in-I gem quasi integral. No fim asas de um estaleiro de Bre-I quas i ondas. Constroem-se! ta 750.000 marcos. Já se 1'e- artigos de couro da Ale- 1954 d� 40% e duplicou

dústr ia electrotécnica ale-I' da guerra, a indústria elec-
I
men não diferem, no seu i barcos com asas de 10 até ceberam do estrangeiro duas manha Ocidental �onta com; nos últimos dois anos. A

m� no comércio mund.ial tl'o�écnica na Al?manh� I aspecto,. de outras lancha.s 90 toneladas, com velocida- encomendas.; ao que c_onsta que a on�la ?e turistas an-
I sua percentagem da produ

fOI de apenas 5%. Em fms IOcIdental e em Berlim OCI- a motor, No entanto debal-! des de 50 a 110 km por ho- as duas un id des destinam- mente, indicando que no' ção total é de 14)í% e cor

de 1954, essa percentagem dental representava apenas xo da proa e da ré tem asas ra. Durante a guerra não se

I
se à frota francesa no Re- ano passado nada menos de I responde a mais de 70 mi

j� �s!ava em 15%. calcu:a-Imeta�e, da sua capacida�e [qu:� fazem lembrar as de I chegou a empregar estes no. Vários países sul-ame- 1,20.000 a.l��líles per.noi.t�- lhões d,e marcos. Nos últi

se o valor das exportações anterior. Desde então, o nu- avioes. Quando o marco barcos apesar de os peritos ricanos mostram-se alta- ram em Paris o que aignifi- mos c10lS anos os Estados

em 1954 em 1.500 milhões, !mero de operários e empre-! actinge certa velocidade, es- mente interessados nestes ca que levaram para as I Unidos passn rnrn a ser um

enquanto que, em 1953, se
I gados deste importante

ra-,
tes planos :inclinados ele- apontarera que a sua, cons- barcos especialmente ade- margens do Sena outras

I excelente cliente destes ar

ultrapassara l igeirumente o : mo índustríal subiu ode vam �. barco. de maneira a trução é de molde a não de- qua dos para trajectos em tantas malas. O valor das I tigos. A Alemanha Ociden-

limite de um bilhão. Antes 100.000 para cerca de meio

I
ele sa rr quast comp_!_etamen- I flagrar minas de contacto. cursos de água em substl-

-

tnl exportou para esse país
da guerra, �lma quart� p�r- jn�ilh.ão. A in�ústria electro- te da água, des:isando so-

I
Nos estaleiros em Bremen tuição d� comunicações 1II1II, IItIIGIIYDI ,'Rl'tig�s �e =,ouro no valor

te da capacidade da Indús- IteCl1lca continua a crer na' bre as asas, como se fos- prosseguem no trabalho de I a crens, muito mais onerosas. '1'1 [
I de ln milhões de marcos.

tría elec.!rotécnica alemã ,regra que em cada d?z an,os I
sem �squis. Reduzindo-se a ,um est�leiro desmontado pe-I Os estaleiros em Bremen I II UUOUDD I As expor�a�ões para a Suí-

estava, sJtuada_ na a.�t�al o .consum� de energ'ra elec- velocidade, o barco desce Ilos sov_:etes na sua zona de ,co,ntam ,exportar elevado, (.ILVIII"')

'Iça
e :1.�n_ecla ultrapassaram

zona de ocupa çao sovtêtíca I tríca 'duplica. 'lentamente outra vez para a I ocupaçao, Um barco de 10t numero dos seus barcos. I ,"ANDa TONIOO dez milhões.

Barcos com
/

aza
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II Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Março de 1955

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FlORIANO'POllS

Com o presente, são convidados os abaixo relaciona

dos, para dentro em 15 dias, a contar desta data virem á
Portaria da Prefeitura prestar esclarecimento em assun

to nos quais são partes interessadas:

NUMERO ASSUNTONOME

373/1955 ---:- Bertoldo Nunes de Souza Baixa do Imp.
Territorial

I
I

II

436/1955 - Construções Civil e Terraplenagem Lt
da. Registro de uma Filial e de Carteira.

, ("CONCITEL")
263/1955 - Oscar Cardoso Filho Pagamento
3A59/1954'--;- Ruth Matseeck Urbana Cessão Oficial

da Arêa de Terra. ;

489/1955 - Sebastião Amaral Acrescimo de Madei-
I

rn �
3.187/1954 - IIercilio Luz Filho (Jonas Trindade�_

da Silva) Transf. de Terreno

j'I.__393/1955 - Maria das Dores Vieras da SilVa1 Transf. '. ,.'de Terreno (Francisco Xavier Vieira)
,.

H O J E455/1955 - João Machado Pacheco J 01'. (Claudio, li.
Valente Ferreira) GUIA' iÜ i406/1955 - João Machado Pacheco J01'. (Maria Lui-

" .

- ,� ,_.

za Campos Ferreira (e Outros) Guia ,_._"""" 1.,-

472/1955 - Arnaldo Chierighini Consto de Casa de
,-

Madeira
441/1955 - Rosa VH'ginia de Lima Consto de Casa em 1717, el-rei pede informações sobre o 'reque-

de Madeira rímento de Sebastião da Veiga Cabral, para que
231/1955 - Odilon B. Vieira (José Bento de Souza) lhe fosse doada a ilha de Santa Catarina, "dezer-

Consto Casa de Madeira li: ta e inabitada", conforme declarava o requeren-
394/1955 --'- Juventina Rosa Consto de Casa de Ma- te;

deira
I' em 1746, o brigqdeiro José da Silva Paes de re-

27/1955 - Antonia Madalena Cantuaria Consto de gresso da Colonia do Sacramento, chega ao Des-
Casa de Mad_eira

-

.. .. _ . I� terro;
432/19,5D - Honona Elertana de Fana Certidão DI- - .em 175,1, quando o destemido lagunense Francis-

versa co Pinto Bandeira comandava o fostim de Rio
424/1955 - Acelon P. da Costa (Nelson Cardenuto) Pardo, foi repelido e destroçado um grupo de mil

Certidão Diversas '

indígenas guaranis chefiados por um padre je-
2.737/1954 - A((e,fon P. da Costa (Nilza r. de Souza) suita;

Certidão Diver-sa _ em 1778, foi assinado o Tratado de Madrl, que
68/55 �.. �jQ�o, Machado Pacheco Jor, (LA.P.C.) Cer- J não passou de uma ratif'icação do de Santo Ilde-

tidão D�y�:I:&pJ fonso, firmado a T? de Outubro de 1777, confir-
'1!�Q/l�:5;5 - Emp. de Eng'. e Arq. e Consto Ltda. Cons-

'

mando a segurança e amizade dos respectivos
�liilÇão, de P'l'oé,diQ _

'

dominios (Portugal e Espanha);
438/1955 - Igreja Adventista do Setimo Dia Cons- ; em 1808, o Prirrcipe-regente D. João (mais tarde

trução de Prédio D. João VI) tão logo chegou ao Rio de Janeiro
(Wady Becha ra) organizou o seu primeiro ministério no Brasil:

- Ce�'tifico outcessírn que, findo o prazo indicado, sem. [] .

Reino e Fazenda, Estrangeiros e Guerra, Negó-,
que s�.la:n prestadas quaisquer ilnfor�ações por partes;

-

cios Ultramarinos é �arin ha; .. I
dos acima convocados, serao os respectivos processos ar- - em 1820, nasceu na CIdade do Serro; Minas Ge-
quívados. {i vista do que dispõe o paragrafo único do raís, Antônio Cândido da Cruz Machado, o autor
art. nQ• 44 da Lei nO 127 de H de Janeiro de 1952.

.

do projeto da reforma administrativa do Brasil
Diretoria da Admín.'istração, 8,de Março de 1955 e que deu margem ao levantamento de uma carta
Natércia Lemos M'lilIer - Chefe do Expediente e da região do' Aragnáia;

Pessoal. - em 1822, assume o cargo de ouvidor 6 dr. Manoel
José de Albuquerque. Foi substituido, em 1 de

março de 1825 pelo dr. Francisco, José' Nunes;
- em 1839, os "farrapos" proclamaram {I, repuhli

ca em Lajes;
- em 1948, iniciamos, nas 'colunas deste Jornal, a

publicação destas efemérides, que nada mais são
do que uma compilação de vários' autores e

apanhados esparsos por' nós colecionados desde
a mocidade. Aós interessados por esta modesta
coluna muito agradecertanos a remessa de fatos

que nos tem escapado.
- em 1.952, no Hospital Central do Exército, no Rio

de Janeiro, quando ía submetido a uma melindro
sa intervenção cirurgica, faleceu o nosso saudo�
so conterrâneo sr, Cap. Gercino Gerson Gomes, do
Exército Nacional e filho diléto de 'I'ijucas. Exer
cera o Magistério, sendo Professor da Faculdade
de Farmácia e Odontologia deste Estado. Sua
morte· causou gerais consternações .

.. �,._.",...
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NO PASSAD'O
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A data de hoje recorda-nos que:

I
I

vos libertará.
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cic!L um lindo e útil· present,,:

um BELÍS!ilMO eOFREde AÇO CROMADO -:

,

NCO A(3RicjOLA
�Io«l t7Ujt;Y/UJ. 16

.... FI.ORIANÓPOl.lS � SANTA eATAR!� __�,;,;;;H.."",'�

ANDRÉ NILO TADASCO
._-------------------�-

fomento A�ricla
Com a' Biblía na Mão

«No teDaculo�)

CONVOCAÇÃO DE LAVRADORES INTERESSADOS

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRíCOLAS

4-

CQnhecereis a verdade e a verdade
(João 8:32). Ler João 8:31-36.

NA

EDITAL

Muitas pessoas conhecem a história do garôto cha
mado Joãozin ho-, Parante a côrte de justiça perguntou
lhe o advog'ado: "Alguém te disse o que havias de res-

1. De ordem do Snr. Dr. Affonso M. Cardoso da veigal ponder na côrte 1"
Chefe da Secção de Fomento Agrícola em Santa Catarina, "Sim, senhor," respondeu o garôto.
levo ao conhecimento dos 81'S. Lavradores, que, no período "Eu pensei isto mesmo," disse carinhosamente o

de 10 de marco a 31 'tl'e· abril do ano corrente, acha1'-se-ão ::\.dvovado. "Quem foi que te ensinou?"
abertas, na Séde da Sec,;.ão de Fomento Agrícola, à rua Vis-

'" "Meu pai, senhor," replicou o pequeno.
conde de Ouro Preto n. 57, nesta Capital, as inscrições para "Suponhamos que digas .à côrte o que o teu pai te
aquisição de máquinas agrícolas, conforme espeCificação disse para dizeres ... "

abaixo, adquiridas pelo Banco Nacional do Desenvolvimen-
"Bem, senhor, meu pa.i me disse que os advogados

to Econômico, através do empréstimo de US$ 18.000.000,00. procurariam confundir-ine, mas que, se eu dissesse a
ESPECIFICAÇÃO DA� MÁQUINAS; verdade sair-me-ia muito bem".

.

•

ALLIS CHALMRS:
.

.

Que conselho sábio tem o pai de Joãozinho para to-
Colheeleiras "All-Crop" mod, 66 , . . . .. 10

I 't S b I Mc os nos. a emos que é conse ho justo porque nosso eg-
Colhedeiras de milho de uma linha , , , . S

t d' "C h l'bre Isse: on ecereis a verdade e a verdade vos I er-
FORD: , tará. Sabemos que é assim porque todos -nós ,temos sen-

Combinada com plataforma para ensacamento , .....

INTERNATIONAL: tido, uma vez ou outra, a terrível· escravidão que resulta

Ceifa-trilhadeira modo "64" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 de diz�r uma inverdade. "-
�'-

2. Os interessádos, além da apresentação do cartão de, Cl'lsto_C!ller qU!! Conservemos nossos corações retos,

Registro de Lavradores do Ministério da Agricultura, deve--·de- m.oiljJ:_:�l��-,.a .,verdade se expresse se'mpre, em nossas

rio provar possuirem área aproveitável, que justifique a palavras e" a'boB. "

máquina pretendida. ,

3. Os pedidos de inscrição serão atendidos �oh rigorosa
observância da ordem cronológica estabelecida.

4. A quotã acima se destiÍlft, exclusivamente, à lavra- Ensina-llos a }1en8a1' mais verdadeiramente, 110SS0

dores de Santa Cata·rina. Pai, para que nossas mentes sejam a habitação de nosso

5, Esclareço aos Srs. Lavradores interessados, tratar-' Salvador. Ajuda-nos, a falar ,ml!ls verdadeiramente, para
se de matel'ial do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco- que nossos lábios sejam dignos, de proclamar sua glorio
nômico, não vigorando para sua aquisição, inscrições ante-- :'la men;o;agem. Guia-TIO" }Jara vi,vel' mais verdadeiramen

riormente feitas na, Inspetoria do Serviço de Expansão do' te, para que sejamos as pessoR§ que É-le quer que seja-
Trigo ou mesmo nesta Secção de Fomento Agrícola. mos. Em nome cl1l:le. Amém.

Secção de Fomtõnto Agrícola eIl! Florianópolis, se., 9

de março de 1955.

Walmyl' M. Lemos - Encarregado elo Expediente,
Autorizo a publicação.

-

Affonso M. Ca.rdoso da Veiga - Chefe da S. F. A.

ORAÇãO

PLNSAMENTO PARA O DIA

A metade (la verdade é geraimente a pior metade.
SETTI HARlVION (Flórida)

Rua 24 de Maio 906 (Es-
treito)

. TI ecentemente constituida tisfa.ção, pois que represen-

À Ciclistica Rosa', Neto em Porto Alegre por conhe- ta mais um passo no sen

(Antiga Oficina de Bicí- cidos industriais, aos quais ti do de nossa maioridade

cletas Nely tem a grata sa- -tambem se dev: a fundação econômica nesse setor, o

tisfacão de comunicar ao da TELEUNIAQ S. A. IN- mais nóvel da nossa conjun

públi�o, que conta atuai- DUSTRIAS- DE 'ij.A'DIOS E tura econômíca-industrial,
mente com uma equipe de 'fELEVISÃ?, como Reriner, prevendo-se para. futuro não

14 mecânicos especializados. Chaves Barcellos, Hunsche, distante o emprêgo de pes

em: reformas e consêrtos Hermann, 'Fayet e outros, a soal e matérias primas na

de bicicletas de passeio, cOl;-1 sociedade. ind�lstrial ICO- cionais, superada-a fase

ridas (meia corrida, cor TRON - INDUSTRIA D_E pioneira.
rida especial Triciclos, tico-I COMPONENTES ,ELETRo-

tícôs, carrinhos bercos eu- NICOS LTDA., deverá ini- A parte técnica terá a

! fim tudo referente ao ramo ciar a produção em serre, assistência efetiva da SIE-

de ciclismo. ainda dentro do primeiro MENS & HALSKE A._G.,
Possue um grande e va- semestre ele 1955, entre ou- organização européia "Ií

riado estoque de peças des- tros, 'dos seguintes produ- der:' na indústria eletrôni-

'de uma simples borracha tos; condensadores styro- ca, cabendo a distribuição
para rodas de triciclos até' f lex, condensadores tubula- geral no país à SIEMENS

'as bicicletas de corridas es- res, condensadores eletrolí- DO BRASIL. COMPANHIA

peciais. ticos e resistências. DE ELETRICIDADE, com

Seu-s mecânicos atendem Para seu pleno êxito, a séde no Rio de Janeiro, fi-
com presteza e perfeição 08 iniciativa contra com os in- liais 'e representantes nas

serviços. I dispensáveis subsídios de capitais dos Estados.

Estamos equipados com:maquinária e técnicos es- Trata-se, pois, de empre-

grande variedade de fer- 'trangeiros, altamente
_

es-, endimento que tem assegu-
ramentas especializadas I pecializados, cuja chegada, rado pleno sucesso com� ba- .

bem como maquinários. nas próximas semanas, de- ses: técnica&.� e econômicas

Serviço de Solda, Forno-I verá constituir motivo de sa- :�bsolut�l11ente idôneas.

Vulcanização, Mecânica,
,.

Pintura Ralações e breve-
mente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidádes do

Interior pelo serviço de
Reembôlso.
i Ciclistica Rosa Neto à, FREDERICO MANOEL DA VVA. JUDITE DE MELO

oficina Oficial da la Volta I SILVA FILHO
do Atlântico. ' e

Atendemos' pelo+telefone AND-REZA GÓNCALVES
6230. I DA SILVA" Participa aos parentes e

Participam aos parentes e pessoas de suas relações o

Pessoas de suas relações o
I contrato de casamento de

• I
contrato de casamento de sua filha LEDI, com o sr;

seu filho FREDERICO com' Frederico Manoel da Silva
a sta, Ledi Judite Coelho Neto

Trate das Vias
Respiratórias

.

Maquinas da' Alemanha
As l:1:'o�quites (Asmáti. '_Ocidental

ras, CronIcas ou A,udas) e

Cíclistícc
R N'-a .. "

Vôo eto

o J:STAJ){)

A INDUSTRIA ELETRONICA NO BRASil
CAMlrtHA,PARA A EMANCI�AÇÃO

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
.sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2�
andar.
ENTRADA FRANCA

tício.

oltarl'Os), assim como as

as suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,
gripes, são moléstii�s que
atacam o aparelho respira�
tório e õevem ser tratadas
<:.om um medicamento enér

gico que combat� o mal, evi
tando complicações graves.
Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN" nas boas fllf'

ftCIT(c
Ag�DCia'

. de

PubUcidade
..... �.taJ.ó
l'lerlaa6...
luta'·QItUIu

.I --

Viagens n.lHÉTA�
FlOlJlA,.ÓPOÜs.. ...;: Jilo AS 3a •.
FPOLlS.-S. PAULO--RIO H 4<".

p�Oni•.� ÇºfíITlB��RIO AOS SABS,

�;;';,$i"�NfÇOS -AÉREOS
C-RUZEIRO. DO SUL

CASA 11l�CJlLANIA dl.tr,

b\lldora dOI!! RAdio. a.C.A•.

Vitor, V_h-uJu I DilJc';'
r' ;; v

Participação
COELHO

e

Frederico e Ledi

Noivos,

Florianópolis, 6-3-55
Rua Irmão Joaquim, 23 Rua Bernardino Vaz, 85·

Violinos . Alemães
)

,.
F'rancfurt : No ano de

1954 as exportações de ins
.rumentos de música da Ale
nanha Ocidental aumenta-

concertinas seguem para
todos os países do mundo.
O maior comprador no sec

tor dos instrumentos de se-

.am de 72% em relação a pro e de cordas são os Es
[953. Figuram em primeiro ta dos Unidos, que se inte

lugar da lista os pianos' de I
ressa sobràmaneíra pelos

iau da e os pianos verticais: violinos, os celos e os con

:.lue gozam de grande prestí-
I
trabaíxos alemães. O valor

lio nos países escandinavos, total das exportações de
mas também na Inglaterra I instrumentos de música da
.� na Itália. Em segundo lu-

I
Alemanha Ocidenta] elevou

;rar estão as gaitas de boca
i
se a 48,7 milhões de ma r

que, como os acordeões e as ,coso

�,,,�,����4"'T;;
Francfurt: A .indústria mercado que as condi'cões

.te máquinas da Álemenha
I

de pagamento víeram a' ad
)cidental exportou em 1954 'quirir maior importância do
mercadoria num valor tO-I' que os preços e a qualidade.

Os clientes solicitam às ve

taI de 4,250 milhões de mar- . zes créditos a J.ongo prazo
;os contra 3.970 milhões em

I
para artigos em série muito

1953, o que significa um
I

próximos dos artigos de
aurnel1Ío de8%. Considerá- ;consumo. A competição tor
,e uma. característica do nOlHfe mais viva.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL

S.E.N.A.C.
DEPARTAMENTO REGIO'NÃL EM SANTA CATARINA

EDI'rAL DE MATRíCULA

NENHUM PAGAMENTO - NENHUMA DESPESA

A Administração Regional do SENAC, .comunica aos

senhores comercia.ntes e demais interessados, que o CUl'
-so de Admissão à Escola de Comércio (CAD) funcionará
em horário noturno e a matrícula para o mesmo será fei
ta na própria Escola, diàriamente, até o dia 20 do corren

te mês.

CONDIÇõES DE MATRíCULA: - Ter o candidato
a idade de '11 a 14 anos e Curso Primário Completo.

LOCAL 'DE INSCRIÇÃO: - Escola João Daudt
d'Oliveira - Rua Tiradentes, nO 17, sobrado - Das 18
,às 20 horas.

Fiorianópolis, 10 de março de 1955

Roberto Lacerda
Diretor Geral Interino

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sexta -Ieíra, 11 de :\lal'ço de 1955 7o ESTADO

Fábrica de R'endas e Borda
dos Huepcke ,S. A.Expresso Fllltia .'polis LIda

,� Transporte de cargas em geral 'entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SÃO ,PAULO,

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Pelo presente edital são convidados os senhores acio
nistas da "Fábrica de Rendas e Bordados Hoepcke S, A.
a se reunirem em assembléia geral ordinarra, que será
realizada no dia 25 de março, às 14 horas, na séde so

cial à rua Felipe Schmidt, sino. nesta caprtal, para de
liberarem sôbre a seguinte

Ordem do dia
1) Exame, díscussão e aprovação do balanço e das

contas relativas ao exercicio de U)54, parecer do conse

lho fiscal e relatório da diretoria.
2) Eleição da diretoria.
3) Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal

e respectivos suplentes para o exercicio de 1955.
4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

-

Florianópolis, 10 março 1955
Rudolfo ScheirIemantel, diretor-presidente

COM' VIAGENS DIRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PRóPRIOS

fILIAL: SAO PAULOFIl.B.l.: CURITIBAMATRIZ: FU)RIANóPOLlS
Escdtótio:

I
Rua Padl'é Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselhelr,o Mafra n. 135

F'ones: 2534 - 2.535
Caixa PoS:t,al, 435

Enel. Telegráfico:
Sandrade e 'I'ranspolís

-0-

Avenida do Estado 1666;'?6Vísconde do Rlo Branco
(932/38)

Tele:fone: 37-30-91
Telefone 1230

São Paulo - Capital - BP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-0-

Endereço Telegrátlc::l
Santldra e TranspoUs

-o-
EXCURSIONISTA '�RN�tL llÁ!J.lJHO'\

,

-�EPlQ1ON,MUO-
FUNDADO EM 16-9�54

JOVEM CATARiNE:NSE f
...........=-=s=",,- -'.0'

__----.:------=--.�_

(Agência no RJo de Janeiro e eh! Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

,

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOC!�OAOt:\ fERAS

MAIORES OPORTUNIDADfi:S es CõNHfct-:!'! A

TERRA CATARINENSE. NÃO PENCA tEMPO, EN �

VíA= NOS HOJE MESMO. Tt::U tJDMÊ, f [NDfRf

ÇO A CAIXA POSTAL 489 - FLORIMoÓ"'üUS=S,C,l1asa "Eur�e'ka" l�O� !I!�..li ' VARA DA COMARCA DE
.' FLORIANOPOLIS

MARIZE LAUS
EDITAL 'DE PRIMEIRA

Nilo Laus e Sra. convidam aos parentes e pessoasPRAÇA COM O PRAZO DE. .

ti
.

d 70 di
30 t " t DIAS nrmgas para aSSlS Irem a missa . e . Ia" que man-

O Dou;,o:.ll�I�NOEL BAR- .
dam celebrar .em sufr.ág-io de sua filha Marize, na qate

BORA DE LACERDA, Juiz
I dral Metropolitana, dia 12 do corrente as 7 hor�s. . _

D" ] 411 V
' I A todos que comparecerem a este ato de fe cristã,de lreíto (a . ara - .

"

f;I 't. 1 F d Públíca ].antecipam agradecimentos.
l'el,OS (a razen a u ica

ela Comarca de Florianópo
.ís, Capital do Estado de
3anta Catarina, na forma
da lei, etc.
FAZ SABER aos que o

oreaente edital de trinta
(30) dias virem ou dêle co

:l hecimento tivérem que, no

dia 9 DE ABRIL, ãs 10 ho-

ras, á frente do edificio da
'la. Vara, á rua Visconde de

)uro Preto, 62, o porteiro
los auditór-ios do juizo, tra
"á á público pregão de venda
� arrematação, á quem mais
lér e maior lance oferecer
sôbre a respectiva avalia-

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala
'fio de seis mil cruzeiros

de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, casinha ha-
,Cr$. 6.000,00), 'o seguinte:

nheiro e W. C., .sen do que anexo quarto de empregada �o 1 Um TERRENO situado
e dispensa. Tem terreno pára construir garage. A· casa

'i Estrada Geral do , ",Sac
encontra-se deaocupada, ,-,' -,_ ,f ''',r':�:,''':::4;:;.r�'' Gl'ãnd�, d-i�trít�>: ii.e-��nip: ,

Preço 600.000,00 - sendo parte financiada,
\ntonio de Lisõôa, nêste

Uma casa de madeira, recém ccnstrutda, ainda não
Munlclpio, medindo 33 me

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
1'OS de frente ao Oêste, ã

quartos coslnha e instalações sanítartas, lugar para 1it�' Estrada,
'

por 1.500 de l,
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros. .xtensão eh frente aos fun-
Preço 180.000,00 -r-r-; parte financiada.

los, a Léste, onde entesta
Um 'klclTeno no centro da cidade, medindo 15 metros

.om o leito da' Ribeira Ge
de frente por 25 de fundos. Otimo local' para construo

-al, dividindo-se pelo lado
'ção. Iiretto ao Norte, com pro-

Preço 280.000,00 - parte financiada., .riedade de Manoel Amaro
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

::"oriano, e, pelo lado esquer-
prestações. do, 'Sul, com propríedaídes

Dois lotes na praia de Cnnasvielras. ele Emílio Furtado e de Ma-
Diversos lotes na Praia de Camnoriu, .ioel Amaro Lorlano, avalia-
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa, do por cinco' mil cruzeiros

com otima praia. ICr$. 5.000,00). N0 2) Uma
Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 -

oequena casinha edificada
10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria. to mesmo terreno, atual-

Duas 'Casas - Sendo uma de alvenaria comB quar- nente em ruínas, construi
tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, casinha e insta- Ia de madeira, coberta de
lação completa de banheiro e W.C. .elhas, avaliada por mil

Unia casa de madeira, com dois quartos, saia de .ruzeiros (Cr$ 1.000,00). Os
Jantar, costnha e instalação santtarfa completa. .moveis acima foram inven-

Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a m-iados por falecimento de
Rua Santos Saraiva,

-

Ioa qu irn Vicente e sua mu-

Base: 300.0000,00 her Licía Vicente Avíla,
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para- ambern conhecida por Li-

na cada lote Cr$ 45.000,00 lia Vicente Avila. E, para
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00 [ue chegue ao conhecimento

duas casas, sendo uma de material de 5 x 10, com seis Je todos, mandou expedir o

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com iresente edital que será afí
sete compartimentos, ambos servidas de água de poço, {ado no lugar de costume e

com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza- mbhcado na forma da lei.
das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas Jado e passado nésta cida-
sita a Rua Afonso Pena n.. - 420 - Estreito. de de Florianópolis" aos cin-

Pode ser visitada a qualquer hora �o dias elo mês de março do
Preço Cr.$ 220.000,00 mo de mil novecentos e cin-
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re- coen ta e cinco. Eu, VINI-

sidencial do -5 distrito Naval medindo 13 x 14 tCIUS GONZAGA, Escrivão,
Pr�ço Cr.$ 50.000,00

.
_ ! 0_ subscrevi, (�ss) MANO-

DOlS lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na. EL ,BARBOSA DE LACER-
cidade de São José, em frente a Caixa D'Água, , DA, Juiz de Direito da 4a.

Preço cada _,ICl'$ 10.000,00. Vara.
Confére com o original

O Escrivão
'

Vinicius -Gonzaga.

Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, ete. etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força,

ínstalador licenciado pela D.O.P. - Técnico forma
do na Europa

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM
R

.

t
' ,

Inscrícão 211.egls 1'0: ,..

CLUB� DOZE D� AGOSTO
PROGRAMA DO l\mS DE MARÇO

SABADO. Dia 12, - As 20 horas. Palestra ilustrada
proferida pelo general Vieira da Rosa, sôbre a nova séde
social do Clube Doze.

Ficam convidados os srs. Associados para esta in
teressante reun ião .

,

S. A. Lázaros e Defesa contra
a Lepra em Santa Catarina

F'one:
Rua Cel. Pedro Demoro, 1657

.

, Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO EDITAL DE CONVOCAÇAO DO CONSELHO
DEUBEUATIVO

DIA .19 - SÁBADO - PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DE:
DECORADORES AMADORES DE FLORIANOPOLIS,
COM DIPLOMAS AOS PRIMEIROS COLOCADOS.

VENDA DE MESAS, COM DIREITO A COQUETEL,
DOCES, E SALGADINHOS.

DIA 27 - DOMINGO - EXCURSÃO MARITIMA,
CQM VISI'fACÃO AS ILHAS DA BAIA NORTE.

TODAS AS SEGUNDAS F.EIRAS, SESSõES DE CI
NEMA, CO:tVT FILMES SELECIONADOS, AS .19,45
HORAS.

Pelo presente convidamos os senhores membros elo Con
selho Deliberativo para a reunião que se realizará 110 dín
onze de março de 195!1 (11-3-55), sexta-feira, às vinte (20)
horas, na sede social desta entidade. no edifício IPASE, 4°
andar, e no caso de não haver número legal,' uma hora de

pois. com qualquer número, fi. fim de deliberarem sõbre a

seguinte ordem do dia:
a) Discussão e votação do Balanço e das contas refe

rentes ao segundo semestre de 1954;
b) Parecer do Conselho Fiscal;

�, c:L_:L,eit:l1r� du.Relatórío do segundo semestre de 1954,
apresentadç 'pf"la �rpsidente da Sociedade; e,

d) Assuntos de ínterêsse social.
Florianópolis, 7 de março de 1955.
Dietrich von Wang-enhein - Presidente.
Acácio G. de Paula F. S. Thiago - Secretário.

A IMOBllIARIA "MIGUEl DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE-

-----�--- --,�-_ .. ,"'"

S E N A�C
ESCOLA LAFAYE'l'TE BELFORD GARCIA

- Estreito -

MATRICULA: Acha-se aberta a matrícula para os
cursos do SENAC.

LOCAL: Grupo Escolar "José Bciteux",
HORARIO: Das 19 as 21 horas.

São José
JEEP ..Pronta. entrega
JEEP marca NTSSAN tração nas 4 rodas, seis cilin

dros, 85 HP, fabricação JAPONEZA, quatro marchas
para frente Imformações na ELETROLANDIA, com

r

José Carlos.

OFICINA MECANICA E SERRELHERIA

CONCERTOS DE MOTORES A OLEO CRÚ E

MAQUINAS A VAPORES
Rua - São José (nas proximidades do Balneário)

Ponta do Leal, no ESTREITO.

Carlos Hoepcke
Comércio

s, A�
e Indústria

..t
'

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
Pelo presente edital são convidados os senhores acio

nistas da. "Carlos Hnapcke S. A. Comércio e Indústria"
a se reunirem em assembléia geral ordinária, que será
realizada no dia 25 de março, às 16 horas, na séde soci

al à rua Conselheiro MaÍl'a, na. 30, nesta capital, para de

liberarem sôbre a seguinte
Ofdem do dia

, 1) Exame, discussão e aprovação do balanço e da.s

contas relativas ao exercicio de 1954, parecer do conselho
fiscal e relataria da diretoria.

,

2) Eleição dos membros efetivos do conselho fis

cal e respectivos suplentes para o exercicio de 1955.

3) Outros assuntos do interesse da sociedade.

Florianópolis, 10 de mnrço de 1955
Acelon Dário de Souza - diretor-presidente

.. -,.,
'TQÃN 5POtl\�
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Assumiu ante-ontem 0/ comando da I D/s o exmo. sr.

General de Brigada João Baptista Rangel
(Servir na pilorescd cidade de Florianópolis e. conviver com o progressista 8

povo catarlnense, é, para mlm,� .�motivo de Intima �atlsf8ção» ..
.....••.11>................................... Conforme divulgamos rea- I O sr. Co�onel lVIál'i� apre- ,lhas e condecoraçoes: Cruz mendador.�� Ordem Nac:o-

4 lízou-se ante-ontem, no I sentou, entao, um sucinto re- , de Combate de 2a. classe - nal do Menta - Cavaleíro

Quartel do 14° .B. C., pr�s�n-ll�t.O de sua gestão, re�onhe- Medalha de Ouro de relevan- da Ordem do Mérito M�litar
tes altas Autorldades CIVIS e cída pOI' todos como impor- tes serviços - Medalha de - Comendador ela. Ordem

Militares, Imprensa falada e, tante, onde procurou, com Campanha - Medalha ele Nacional do Mérito da Re-

escrita, a solenidade de pas-I serenidade manter o "ambi- Guerra - Medalha de Honra pública do Paraguai.
sagern do Comando da In- ente de sã camaradagem e da Associação Latina-Ameri.- O ESTADO, gentilmente
fantaria Dtvísíonárla da ãa. compreensão recíproca dos cana - Membro de Honra da convidado, esteve presente
Divisão de Infantaria, com deveres entre Comandante e la. Jornada do Serviço de ao ato na pessoa de um dos

Quartel General à Avenida Comandados" tão dlgnamen- Saúde da Aeronáutica - 00- i)US redatores.

Hereilío l,iãZ n. 137, nesta Ca- te .deíxados pelo exmo. sr. l�f�- _

pitaL General ele Brigada Octacílio

A hora marcada o sr.

cO-I
Terra Ururahy, o primeiro

ronel Mário Ribeiro dos San- General com função efetiva
O sr. Gercino Silva é um sua presença na direção elos tos transmitiu o Comando nesta Capital.

negócios da Prefeitura. O sr ao exmo. sr. General de Brl- Terminou a sua Ordem do

Osmar ounha, isto é íncon- gada João Baptista Bangél, Dia fazendo referências elo

testável, ja nos primeiros que, assumindo-o, passou a giosas aos seus comandados
dias de seu govêrno, pôs a ser o segundo General a ter, díretos.>
funcionar a máquina munict- função nesta Capital. O exmo. sr. General João

paI, e, naturalmente, estão

sohrevlndo despesas, não des

pesas supérfluas, mas aque

las estritamente necessárias.
Senil ou desajuizado pare

ce mais o sr. Gercirro, que,

na qualídade ele vereador,
não' se deu conta, até agora,

que, no têrrno de contrato

com a ORGAMEC S/A., cons- Ontem, na sessão da AS-I sada de violenta. Ao fim da

ta, na Cláusula Sétima, o sembléia, que durou 30 mi- sessão, o dep. Olice achou

seguinte: nutos apenas, os únicos ora- que o lider só o defendera
"A despesa decorrente dês- 'dorse foram os srs, Olice Cal- por isso - por não conhecer

te contrato correrá à conta. dás, do PTB e Laerte R. Vi- as suas histórias e as suas

da autorização contida na eira, lider do Governo. O re- violencias.
Lei n. 222, de 4 de dezembro presentante trabalhista, .len- - -----------

de 1954 e nos têrmos da Lei elo carta de uma vítima, pe-
petulância; e, sobretudo, ar- n. 91, de 22 de junho de .... diu providencias contra as

roubo juvenil, que não calha. 1951". arbitrariedades cometidas

mais a um homem que os E mais: 9 têrmo de con- pelo dr. Delegado Regional ele - Cerca 'de 1.200 pessoas fi- nos atrás, precinto que esses
anos embranqueceram os ca- trato com o sr. Delorenzo Polícia de Tubarão. O lider caram feridas ou perderam 3. motivos de ordem sentímen
belos, "sem, contudo, propor- Neto também é fundamenta- da UDN achou que o caso de - vida, no Marrocos, em maní- tal, tão gratos ao meu cora

cíonar-Ihe, pelo visto, expe- do na Lei n. 222, de 4 de de- via ser resolvido com as au- íestacôes nacionalistas e cão, impelem ainda com mais

ríêncía no manejo com a zembro de 1954. torídades [udícíártas locais. terroristas, durante os ulti- vigor o meu já ardente dese-

causa pública. Quem tem Ou será que. o sr. Gercino, O deputado Gomes de Al- mos dois anos, revelaram on- jo ele servi-Ia com devota'-
visto o sr. Gercino, na tríbu- seriamente preocupado com meicla discordou, afirmando, tem Iuncíonártos franceses, mento e amôr, no sagrado
na, deve ter verificado que, o seu enfatuamento, não es- a nosso ver com inteira pro- Nas últimas semanas, as de- desempenho da missão que
no abordar os mais simples tá "ao par" (corno diz o Tim) cedencia, que ao sr. Secretá- monstracões de violencia me foi confiada".

temas, se embàrafusta e se dessas cousas? O que está rio ela Segurança cabiam me-] vêm aumentando, após uma Referlndo-se ao nosso 801-

perde em consideracões ôcas fazendo lá na Câmara o ve- elidas na ocasião. Para isso, tregua que se seguiu às ges- dado disse s. excia. em outro

e- vagas; tentando, a custo, reador udenísta, que, como havia um Secretário. O Iíder ; tões -vísando garantir maior ponto de sua alocução que
,

revelar um conhecimento e- se vê, deixa passar gato por udenista informou que não autonomia à 'I'unísía e ao "os Soldados catarínense e

clétíco sôbre causas que ígno - lebre? conhecia a autoridade acu- Marrocos I paranáense caracterizam-se
ra completamente. O sr. Ge1'- Deslquilíbrado, pelo que se por um sólido 'espírito de (tis-

cíno, na Câmara, tem conde- conclue, está o sr. Gercíno, e

COLO"'."'NIA SANTA TEnESA I cíptlna, bôa postura e atítu-

nado, com aquela "veemên- não o Prefeito, que, em tão � de, militar, vigor físico e a-

ria" costumeira, com aquêles pouco tempo, já realizou

B I
centuado sentimento .do de-

espalhafatos, atos do atual mais que em todos os qua- 15 anos de servicos ao
. rasi ver, o que representa, para

Prefeito com os quais, ao tro anos do sr. Fontes. ).
11111 chefe militar, substancial

••••••••. A Colônia Santa Teresa completa hoje 15 anos.

tempo do sr. Paulo Fontes, ,............. capital, com o que êle for-
CONSUL DR HEL Durante êsses três lustros .abrtgeu mais de um mi-

concordára plenamente, o·
. -

jará, sem dificuldades, a ar-
lhar de enfermos hansenianos, que alí se enterna-

que J10S permite duvidar de MUT BRAUNERT
ram para tratamento específico.

ma destinada à missa espe-

sua coerência. 'Travestido de Honrou-nos, com sua vísí- Esses enfermos, no isolamento voluntário a que
cifica da defesa nacional, da

jornalista, vem -o sr. Gerci- ta, ontem, o SI'. dr. Helmut I garantia da lei e da preser-
se decieliram, dão ainda um patriótico exemp o ele

no, pelas colunas de "A Ga- Braunert, dígníssímo Consul solldarledade e se fazem' os próprios herÓ'is da' cam- vação da ordem".

zeta", a insultar o sr. Osmar ela Repúblíca Federal da Ale- panha pela extinção elo mal de Hansem em nosso

Cunha, e, no fim, indaga do manha, residente em Curítí- Brasil. O seu sacrifício, assim, é feito também em

leitor se um administrador. ba e com jurisdícão neste Es- benefício de toelos. E }lor isso não <;;ó têm o direito
esbanjador dos dinheiros pú- tado que deixou de perten- ele todo o conforto, que o Estado lhe deve assegu-
blicos pode ser considerado cer ao Consulado de Pôrto

rar, como ainela merecem o res}leito e a gl"aiidão
um homem de equilíbriO. Alegre. ele todos nós.
Primeiramente, seria inte- Em palestra que manteve É, pois, com especial emoção ql.le, nesta data,

ressante saber o que entende nesta Redação o ilustre visi-
por jntel'méelio do seu ilustre diretor, di'. Tolentino

o v-f;reador da UDN por "ho- tante colocou-se à disposição de Carvalho, d_aqui lhes dirig'imos as nossas mais
mem equilibrado". Equilíbrio, deste Jornal, à Rúa General -afetuosas e fraternas saudações.
talvez, a seu vêr, tenha tido Carneiro n. 1.470 CTel. 1195),
o sr. Paulo Fontes, que, Em- anele tem a sede do Consula

Quanto durou sua gestão, não do Alemão, naquela vi?:inha

se mostrou capaz de uma ati- Capital.
tude mais arrojada, deixando Manifestando-nos gratos
escoar seu períOdO à frente pela honrosa visita formula

ela municipalidade sem dar mos os melhores votos de fe
uma prova à população de liz estada nesta Capital.

Ftorlanôpolts, Sexta-feira, 11 de Março de 1955

o VEREADOR DAS ARÁBIAS
homem, moldado aos ínte

rêsses de sua clã, que, ago

ra, na oposição municipal,
pretende passa r por ínocen

te cordeiro.

NO MARROCOS

A impressão que se tem ao

primeiro contacto com ° sr.

Gercino é ele que êle é uma

pessoa intangível e sem má

cula, igual a êsses ridículos
"salvadores da Pátria", que,
embora gritem nas ruas con

tra o "roubo e a corrupção",
não o fazem quando êsse

"roubo e corrupção" possam
vir elo grupo tí que estão vin
culados. Tem a petulância
ele afirmar o Si'. Gercino que
só acreditará na sanidade

mental do sr. Osmar Cunha

se esta fôf provada por ates

tado idôneo. Isto não é só

Baptista Rangel, assumindo

o Comando, proferiu bri

lhante alocução, dizendo da

sua, satisfação em servir nes

ta Capital, pois que decla-

brange o conjunto dessa va

lorosa Infantaria da 5a. Di-

NA ASSEMBLE'IA
Sessão rápida. Violencias do Delega

do Regional de Tubarão
rou - "servir na pitoresca
cidade de Ftortanôpolts e

conviver com o progressísta
e hospitaleiro povo eatarí

nense, é, para mim, motivo

de intima satisfação", conti
nuando por afirmar que
"neste momento em que mi

nha flâmula ele Comando a-

visão de Infantaria, à -qual
CASABLANCA, 10 CU. P.) me acho vinculado há 20 a-

QUEM É O NOVO COMAN·
DANTE

Nascido em�16 ele Abril de

1.899, verificou praça em 2

de Maio de 1.918, sendo de

clarado Aspirante a Oficial
em 18 de Janeiro de 1921, as
cendendo todos os postos da

hierarquia militar, galgando
os de Tenente-coronel e Co

ronel por merecimento e o a

tual em 19 de Setembro deTERROR EM TUBARÃO
Em nossa próxima edição dareinos noticiário com- 1952, possuindo todos os Cm-

pleto de atos de tet'i'or lJ1'aticados em Tubal'io, }1clo sos, inclusive o Estágio Téc-

Prefeito da UDN .. A vítima, sequestrada de revolver nico de Ensino na Escola de

ao peito, '-pelo }lrÓlll'io dr. Arnaldo Bittencourt, reque- Infantaria do Fort Benning,
ren ao dr. Juiz de Direito inquérito e IH"Ocedh1:iento pc·· na Georgia, nos EE. UU. e a

:::nal contra o Prefeito, que o ohrigou a assinar doemnen- Escola Superior de Guerra.

to e promissória, no valor de Cr$ 48.000,00. Possue as seguintes meda-

Adiada e sem data a reunião do PI R. \•••••(i•••••••••••.,•••••••�••••••••8•••••••••8•••••••••••••••••••••

Estava marcada para ho.ie, mesmo êrl'o do P. S. D., COM V1STASàs 10 horas, uma reunião elo quando lançou o sr. Kubits-
Diretório Nacional do P. R. chek sem consulta aos de-

Ptdl.:dlo·�od�e�vleei�rea?�ad;·eeCml.s(lol.brq�eseoaboI.edp�;,ao- m�ss�a��.���:�·Bernardes son-
/ ao Des. Secretário de Segura 8çadou quase todos os líderes e .

Da I,aguna este Jornal re-I mariÍ as jll'ovidências que o e a liberdade do sr. BonHa-
seu candidato à presidência obteve elo sr. Anianelo Fon- lcebeu o E'eguinte telegmma:, caso exige, de vez que, com cio Medeiros passam a seI'
da República. Durante o dia tes opinião contrária a uma

de ontem houve conversas convocação precipitada da
- "De Laguna se - Dat.a a presente publicação, a villa responsabilidade sua. I

9 - Inspetor. quarteirão EU-Ipreparatórias, encontros de Convenção. Bem pesadas as bio Boneti, lilgar Boa Vista, BRUSQUE HOMENAGEIAopiniões dos quais resultaria coisas, convocar a Convenção pertencente Rio Fortuna, foi
.

.

.

uma linha mais ou menos às pressas, para já, só pode- duas vezes minha casa a- O }lovo de Bl'usque, temlo à frente destacados elemell-
certa a seguir. Mais ou me- ria in.teressar aos outr9s gl'll- companhado quatro capan- tos elo comércio, da indústria e da lavoura, prestará, ama
nos, repetimos. Linha certa pos pa�·tidários, principal-

g'as armados para arrastal'- nhã _ sábado _ eXlucssiva homenag-emr· ao Deputado
o P. R. .ainda não tem nem mente ao P. S. D. O P. R. não

me preso.. Estando doente Braz Joaquim Alves,· presidente a Assembléia Leg'islati-
pode, ter embora o sr. Jusce- devia ter pressa. proibí entt'ada, tendo eles va. Haverá um almoço de 300 talheres, c1omillg'o, na séde
Uno Kubitschek esteja em·

me ameaçado morte. dizendo do Paysandú.
penhado em impôr-lhe a Em suma, um balanço da

terem ordem Sargento Ma- Todos os atos serã.o irradiados pela emissora de Bru,s-
orientação que lhe convém. situação interna do partido noel }>al"a assassinar-me. que.
Sabia-se que a seção de revelava-a, ao menos, esta- Mesmos indivíduos conduzi- O presidente da Assembléia Legislativa seg'uirá, sába
Goiás, pal>:;exemplo, se in- cionária. [Pronunciamentos ram preso Manoel JoãO" Ze- do pela manhã, com sua comitiva, comllosta dos eleputados
cumb11'ia ,tl-e levantar a hipó- favoráveis ao sr. Juscelino, lindro e ffzeram des}lejos da Olice Caldas, Estanislau Romanoski e João Colodel. Por
tese da dandidatura Munhoz bem poucos, talvez elois ape- família para entregar casa:l se achar ausente, não aCillílpanliará a comitiva o deputado
ela Rocha, pontlerlmdo que es nas: o de Minas e do Rio T t· S f' R MI'randa Ramos.aver Ino era Im. og'O U1'-
ta candidatura, tratando-se Grande do Norte, cuja seção gentes lH'ovidências vossen
de um membro do P. ,R., não é mais contra o sr. Café Fi-

I
cia parit minha g'arantia

poderia deixar de ser levada lho do que a favor do sr. pessoal. Bonifácio Medeiros,
Pelo próprio Diretório aos

I
Kubitsc_hek. Líderes como os d tpe e n'SllO!I'a paTa Gi'ão

outros. partidos, antes que srs. Prudente de Morais, ne- Pará.
se deliberasse sobre qualquer to, Bernardes Filho e Perei
outro nome alheio aos qua- ra Lira procuravam uI)1a so-

dros republicanos. Lançá-la, ·lução que acima de tudo pre
se fosse o caso, na Conven- servasse a unidade política e

ção é que não convinha, pois o pensamento doutrinário do
o . R .. incorre.ria então no. nai"tido.

Loteria do Estado
Resultados de oo'em

x
n.De5 - Cr$ 200.000,00 - Tubarão

8.657 - CrS 25.000,00 - Blumen,w
4.139 -_ Cr$ 15.000,00 - Videira
3.023 - Cr$ 10.000,00 _:_ Concórdia

..

3.052 - Cr� 5.000,0a. - .To.aça�fl:

.X

Aí fica o angustioso allêlo.
Secí'etário

01' c�rtlL t9::

hospitaleiro /

Lá e cá
De Palácio a Sanatório

S. PAULO, 10 CV. t..l - Em virtude dos constantes pe·
elidas que vem recebendo, para internamento de tuberculo

sos e em face da absoluta falta de hospitais, a sra, Eloá

Quadros, esposa do governador elo Estado, sugeriu a trans

formação do palácio de verão do govêrno paulista, num sa

natório para tuberculosos.
AUDIÊNCIAS

8. PAULO, 10 (V. A.) ._ A esposa do governador do Es

tado, d. Eloá Quadros concederá, às 14,30 horas, a sua pri
meira audiência pública, finda a qual receberá, para uma

entrevista coletiva, a imprensa e o rádio, no Palácio dos

Campos Eliseos.

Em recente sessão da Assembléia, o sr. Mario

Bruzza, em seguida a dois apartes, o pl'imeiro elo sr.

Gomes de Almeida e o segundo do sr. Paulo Bor-
. nhausen, achou ruim que o não aparteassem em pé
Mas. .. fez a reclamação no sentido do colega adver

sário, esquecendo-se do colega partidário, que fôra o

último a ofender-lhe as suscetibilidades.
Para um professor de boas maneiras, como o en

grossou um olheiro do jogo parlamentar, a coragem
discriminatória é máu atestado.

Acresce que o deputado Gomes Almeida não em

batucou, como explora um jornal, mas cavalheiresca
mente deu ao sr. Bruzza, leigo no assunto, a exata in

terpretação da letra regimental. E o sr. Bruzza, assim
. esclarecido, recebeu a Iíção e daí por frente os apartes,
sem a exigência da posíeão de sentido.

x x

x

A propósito desse episódiO, (j deputado João Palma,
-de São Joaquim cometeu este trocadilho:

- Se é feio apartear sentado, mais feio é o Mario
vir para aqui de bl'usa!

x x

x

'Apesar de credenciado pelo jornal, o reporteI'" de
um deles assina o Iloticiario da Assembléia para

ser o responsável pelo artigo assinado.
Ontem o rapaz, dando a sua puxadela no filho do

governador, assim conc]tíi a noticia da estréia do jo
vem deputado:

"As suas palavras foram aparteadas pelo:
líder pessedista, mas soube o orador com feli-·
cidade e eloquência responde-lo à altura".

Na' verdade - o discurso foi gravado pela radio
Diário da Manhã - apenas dois apartes recebeu Ol

orador. E, ao segundo, numa corajosa confissão, pediu.
que o poupassem, tendo em conta a sua falta de

prática.
_ Se a felicidade é isso, o reporter vive num paraíso r

x x

.
x

.

O Volnei, ante·-ontem, depois de repetir os seus há
bitos, imitindo-se na posse elo alheio, quis que a unút
surripiada proposição fôsse votada sem audiência das

Comissões, contrariando decisão ainda 'iuente da Ca

sa, tomada pela maimia, a requerimento do líder ude
nista.

O que o Volnei queria era botar banca de super
líder, enfeixando as lideranças da U.D.N. e do govêr
no e, com isso, valorizando-se inflacionariamente. O
líder Lael'te R. Vieira achou graça e mala Volnei aca
bara de provar que a sua proposição não precisava ir
às Comissões, a Mesa recebia requel'imento pedindo ().

parecer dessas Comissões.
A coerência do Laerte foi um balde de água a es

friar as saliências do Volnei.
Um pessepista, que assistiu ii sessão, observando o

contra-vapor, comentou:
- O Volnei, vivendo de Elixir Parigot, que é pare

cido com Elixir Paregório, tem que fazer essas ...

bobagens! ! !

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


